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 ٌبذاك ُتْدحملافالإو كنعو ٌبئاكرلاّدَشُثالالإوكيل
 ٌبائاغرملا لاش ال الإو كنس ٌتِيخمءاِجرلافالإو كيفر

 ُهْنَع كلب امو وذ لولا يدنا امو# :لاقف هتنس عابتاب انرمأ يذلا هلل دمحلا

 اهي ل يعطل نإ 8 :لاقف هيلع ةالصلاب انرمأو 17 :رشحلا] 4 هس
 .[55 :بازحألا] * املس اوُمَلَسَو ِهِئَلَع اوُلَص أوُنَماَء يل ب

 * ٍوِيِظَع قل لَم َكَنِإَو هقالخأ يف لماكلا ناسنإلا ىلع مالسو ةالصف
 * ئَدَمَف اَلأَص 1ََدَجَوَو » واكف امتي كدي لأ # هتريسو هبدأ ىف لماكلا ء[5 :ملَمل

 «يحاونلا لك يفو ءهتافص يف لماكلا [8 5 : ىحضلا] « قفل لهم د
 : هلامك يف مالسلاو ةالصلا هيلع هفصو يف رعاشلا لوقي

 ًكشتامك َتقلخ دق كنأك بيعلكنمأربمَتقِبلَُخ ةلخ

 ىلع هللا ةجح» هباتك يف ىلاعت هللا همحر يناهبنلا فسوي خيشلا لوقيو
 :هصن ام «نيملاع

 ةالصلا مهيلع لسرلا رابخأ ىلع عالطا ىندأ هل نم ىلع ىفخي ال هنإف»

 مهرثكأ وه «مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم قلخلا عيمج ديسو مهديس نأ (مالسلاو

 .لئامشو نساحم مهرهبأو «لصاوفو لئاضف مهرهظأو «لئالدو تازجعم

 نع تدرو دهاوش مهقدصأو ءرئاشبو تامالع ةيوامسلا بتكلا يف مهرهشأو

 .«رخاوألاو لئاوأل

 ىّمسملا باتكلا اذه حيحصتب موقأ نأب رادلا ينم تبلط دقو ءاذه
 ديسلا نب يولع ديسلا نب دمحم ديسلا هفلؤمل «لماكلا ناسنإلا ةَْو دمحم١

 ناسنإلا ىمس ام هنإف انورذعاف باتكلا ىف ام أطخ َدَجُو نإف ءهل ىلاعت هلل

 . هنايسن ةرثكل الإ اناسن
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 ه5 سس

 نيوكتلانمزربيملنوكلاو مدآةأشن لبق نم ىفطصماي

 سفنألا تماد امو «ءضرألاو تاومسلا تماد ام كيلع همالسو هّللا ةالصف

 .هاوفألا نم جرخت
 طسبلا دومحم قيفش
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 امل حتافلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هّلل دمحلا
 و ميقتسملا طارصلا ىلإ يداهلاو «قحلاب قحلا رصان «قبس امل متاخلاو «قلغأ

 . ميظعلا هرادقمو هردق ّىح هبحصو هلأ

 ةفلتخملا هيحاون نم باتكلا هلوانت دق اهب مامتهالاو ةيوبنلا ة ةريسلاب ةيانعلا نإ

 اهنيب نمو .ةيبرغلا تاغللا نم ريثك يفو لب طقف ةيسرافلاو ةيبرعلا ةغللا يف ال

 بتكب ةينغ اهنإف «يوبنلا بانجلاب ًامامتها برغلا تاغل رثكأ ىه يتلا ةيزيلكنإلا

 يف ًابتك اوفلأف مهدوهج ةياغ اولذب برغلا يفلؤم نم ًاريثك نأل «ةريسلا نع ثحبت
 ةالصلا هيلع مالسإلا لوسر ةمظع ىلع ةغلاب ًاججح اوماقأو نيمألا يبنلا ةريس

 رهاظم نم عمتجملا ريرحت يف لضفلا نم ميركلا يبنلل امب اوفرتعاو مالسلاو
 ةالصلا هيلع هتوعد نإ :مهضعب لاقو .ناوهلاو لذلا ةقبر نمو ديلقتلاو ةيدوبعلا

 نإو ةدودعم نينس يف ةداعسلا جوأ ىلإ ءاقشلا ضيضح نم ةمألا تعفر مالسلاو
 ةقثلا علخ يغبني ال هنإف اذلو ء.مسو سد نم ولخت ال مهبتكو مهتاسراد تناك

 ظ . اهيلع ةقلطملا

 نوزجاع مهف هلئاضفب تادلجملاو رافسألا نوطب اوؤلمو باّتكلا بتك امهمو
 ةبيطلا لاصخلاو ةديمحلا فاصوألا نم هدي نرضحل ام عيمج رصح يف نورصقمو

 هتلاسر غيلبتل هبر هافطصا ثيح يناسنإلا لامكلا جو أ غلب دق ِهِكَي وهف .ةرهاطلا

 :لاقف هبر هيلع ىنثأ دقو .ىحوي يحو الإ وه نإ ىوهلا نع قطني ال ناكف ةيهلإلا

 ِبَْقْلا ظَطاظَك تك ٌولَو## :لئاق نم رع لاقو [1 :ملقلا] «ٍو يع تلح لأ كَ

 لضفأو باتك مظعأ يف ة ةريثك اذه لاثمأو ١59[ :نارمع لآ] * كوع ْنماوُصَفنأَل

 . اهمامتب هتالامك ءاصحإ يرشبلا قوطلا نع جراخف باطخ

 فصويملامهيفو نامزلا ىنفي هفصوبهيفصاو ننفت ىلعو

 يف ةجرد دعصو ىقرلا ةبلح يف ةوطخ اطخو ةراضحلا يف ناسنإلا مدقت املكو

 ىلع ءاضيبلا يدايألا نم ِيِي دمحمل ام ةيركفلا هقافأ عاستا ردقب كردأ ءاقترالا ملس

 2 .ءاعمج ةيناسنإلا
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 الو ًانرق رشع ةعبرأ ىلعألا قيفرلا ىلإ ِةِي هللا لوسر لاقتنا ىلع ىضم دقو

 ماهلإلا اذه عبنم ىلإ ةئماظلا ةايحلا ديشن هاركذو عامسألاو بولقلا ءلم هتمظع لازت

 .ةلماكلا ةمظعلاو ةذفلا ةلوطبلا هذه ضيف ىلإو ميركلا

 اهغلبو اهلمح يتلا ةلاسرلل ًاسيدقت ىمألا ىبنلا اذه نوملسملا ركذ اذإو

 نإف عيرشت ةديقع نم هب ءاجت ام ومسب ًاناميإو نيقفاخلا يف اهرشنو ىلاعت هَّللا نع
 ديحولا درفملا ملعلاو ميحرلا ربلا ميركلا ذفلا اهلوسر هنأ ركذتل اهلك ةيناسنإلا
 .ديدملا لفاحلا اهخيرات يف ادهاجم

 لام وأ هاج وأ ةيبصع نم ةدمتسم تسيل مالسلاو ةالصلا هيلع هتمظع نإ

 لالج نم لب هفرشو هبسح ومس نم الو ءاهيف رهظ يتلا ةمألا ةمظع نم الو

 هنأو «لماكلا ناسنالل ىلعألا لثملا هنأو ء«هقفأ ةعسو هقلخ لامكو هتيصخش

 يذلا ثوعبملا لوسرلا هنأو ءهَّللا ليبس يف ًادهاجم تاموأ ادهاجم شاع

 نم ةرتف ىلع ملاعلا ىلإ هللا ةلاسر غلبيل قلخلا نيب نم ةيهلإلا ةيانعلا هتراتخا

 نولسرملاو ءايبنألا اهب رشب يتلا ءامسلا ةياده اولهجو سانلا اهيف لض لسرلا

 ةبطاق سانلا ةديقعو ةماع ةيرشبلا نيب نوكتل تالاسرلا رخآب ءاج هنأ ىلإ عجرتو

 . اهيلع سانلا هّللا رطف يتلا ةرطفلا يهو

 ةاواسملاو ةيرحلاو ةلادعلا ئدابم تررقو قلطملا ديحوتلا ىلإ تعد دقف

 ليبنو اهتاعزن لالجو اهحور ومسب ةيرشبلا نيد تناكو «ةفاك سانلا نيب ءاخإلاو

 ظاقيإو نواعتلاو ةمحرلاو بحلا ىلإ اهتوعدو ناسنإلا ةمارك نم اهعفرو ءاهفادهأ

 نارمعلاو ملعلا رشنو تامرحلاو دوهعلا ريدقتو ةيلوؤسملاب روعشلاو ريمضلا
 ءاوهألاو تاركنملاو لئاذرلاو دانعلاو لالضلاو كرشلاو ةينثولا برحو «ةيندملاو

 «ةيلابلا ديلاقتلاو ةبذاكلا تافارخلاو ةحماجلا تاوهشلاو ةراضلا ماهوألاو ةلاضلا

 هّللا ةعيرش يه ةلماك ةلاسر لظ ىيفو هّللا ىده نم دحاو ءاول تحت سانلا عمجو

 ءاهيلإ ءارمألاو كولملا اعدو اهيلع برعلا عمج دقو الإ هبر راوج ىلإ ضمي مل م

 رصم مكاحو ةشبحلاو نيرحبلا كلمو ىرسك ىلإ نيرذنمو نيرشبم لسرلا لسرأف

 . ىمظعلا مورلا ةلود دئاق لقرهو

 هذه تلصوف ةيناسنإلا ريرحتو ممألا ةياده ءبع هدعب نم هؤافلخ لمحو

 نم ريثك ةديقع لزت ملو ةقرشم ةراضح اهيلع تماقو ايندلا فارطأ ىلإ ةلاسرلا

 ضرألا هللا ثري نأ ىلإ ماكحأو قالخأ نم اهيف امب ةيح لازت نلو بوعشلاو ممألا

 . اهيلع نمو
 مكل تلكَ موَيلأ» : ىلاعت هلوق ينفقوتساف ةدئاملا ةروس يف أرقأ تنك دقلو



 8 لماكلا ناسنرلا ِلِللَع دمحم 9

 ةيآلا هذه دنع تفقوو [* :ةدئاملا] 4 نيد َملْسِإْلا كَل ٌتيِضَرَو تمعن كَيلَع ُثَمَمَأَو كس

 اهتغالب ًارعشتسم اهتوالح ًاقوذتم اهلترأو اهرركأ تذخأو رابتعاو رصبتو لمأت ةفنو

 : ىلإ تصلخو اهب يحراوج عيمجو ارث

 وأ هخسني هدعب نيد الف نايدألا متاخ نيدلا اذه نوكي نأ دارأ امل ىلاعت هللا نأ - '
 هللا لوسي 1و مكِلاَجير نم ٍرَحأ بأ دمحم نك ام :ىلاعت هلوق ليلدب ءهحلصي وأ هلدبي

 ام ميلاعتلاو بادآلاو ماكحألا نم هيف عمج 4١[ :بازحألا] «نيبلأ َمَتاَحَو

 داعسإب اليفكو «ناكمو نامز لكل ًاحلاصو ءايقاب ًادلاخ نوكي نأ هل نمضي

 سانلا نيب قحلاو ةلادعلا ةماقإو اهناردأ نم ةيرشبلا صيلختو اهلك ةيناسنإل

 هيف لاق يذلا ميقلا ؛دلاخلا ظوفحملا ماتلا ميقلا نيدلا كلذب ناكف .نيعمجأ

 لهم قل يبايع ساّنلأ طل ها ترو اًمِنَح ند َكَهَو ملا : ىلاعت
 7٠١[. :مورلا] 4نوُمَلَحَي ال سانلا رك جركلو ْمَيِقْلا تبي

 .["8 : ماعنألا] « وس نم بكل فاَنْطَرف ان : ىلاعت هيف لاق يذلا : ماعلا

 # ءهِفْلَح ٌنِماَلَو ِهْيَدَي نيب نم لِطْْلا ِهِلَأَي الاف :ىلاعت هيف لاق ىذلا :ظوفحملا

 ا .[57؟7 :تلصفقر

 .[9 :رجحلا] «َنوُظِفحْل ٌمأاَنِإَو َرْكّذلأ انْ ُنَحَحاَنِإ ا : هناحبس هيف لاق يذلا :دلاخلا

 نيدلا تافصلا هذهب وهف لامكلا تامس ىلوأ يه دولخلاو ظفحلاو مامتلاو

 . امك
 ات

 ةلماكلا ةدلاخلا ةظوفحملا ةميقلا ةماتلا ةلاسرلا يه ةيمالسإلا ةلاسرلا تناك اذإو
 ىلع اهب هللا هثعب يذلا اهيلإ يعادلاو اهلماح نوكي نأو دب الف ءاهيحاون لك نم

 ةلزنملا كلت يفو .ىلعأو لب ةبترلا كلت سفن يفو «عفرأو لب ىوتسملا كلذ

 نأ مولعمو «ةلاسرلا هذه ءابعأب مئاقلا لمحتملا وه هنأل «ءلجأو لب ةجردلاو

 .هنم ربكأ وه نم الإ  هلمحي ال ريبكلا لمحلا
 ءاج يذلا ِةَِك دمحم ىبنلا نأ تروصت ةفيرشلا ةيثيحلاو ةفيطللا ةيوازلا هذه نمو -

 يف لماك ؛ءيش لك يف لماك ؛لماك ناسنإ وه هنأ كش ال لماكلا نيدلا اذهب
 . هلثم هدعب الو هلبق يئارلا ري ملف ءهتروصو هقلخ

 مسنلا ٌىراب ًابيبح هافطصا مث هتروصوهانعممت يذلاوهف

 ٍقلَح َلَمَل َكَنِإَو# :هناحبس هبر هيف لوقي ذإ ءهاياجسو هقلخ يف لماك
 امين كدي َلأ» :هالوم هنع لوقي ذإ هتريسو هبدأ يف لماك .[4 :ملقلا] # ٍميِظَع

 ناسنإلا وهف [8 - 5 :ىحضلا] 4ّقْفَأَف الباع ٌكَدَبوَو * كَدَهَف اَلاَص َكَدَجَوَو « ئَوَتَت
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 وأ بيع لك نع هزنملا «ةيونعملاو ةيسحلا تافصلا نم ءيش لك يف لماكلا

 ًاركنم ىتأ دقف اهركنأ نم يتلا ةقيقحلا هذه نع ةباتكلا يف كراشأ نأ تببحأو - ؛

 .ًاروزو

 ًاركن ىتأ نكلو ًائيش اهّرض امف اهءوض سمشلا ىلع ىمعألا ركنأ نإو

 كَم ناسنإلا اذه لامك نع تبتكف

 يدمحملا بانجلا قئاقح ضعب نع مالكلاب هيف تكراش باتك اذهف :دعبو

 .حالصلاو ريخلا هيف امل انقفوي نأو باوصلا انمهلي نأ العو لج ىلوملا الئاس

 . ملسو هبحصو هلا ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ينسحلا يكملا يكلاملا يولع دمحم



 هزل « ٌكَرْرِو كلنَع اَنْعَصَوَو « ٌكَرَدَص كَ َسَنض ّأ» م رح عع
 4 ك ك5 كل اًنعفرو *« كَرهظ ضن

 ةَيِنَسلا هتافصو ةّيِلعلا هبهاوم لامك
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 فيرشلا هبسن ةراهط لامك

 ام ءيش ةيلهاجلا حافس نم يندلو ام» :ِلي هللا لوسر لاق : سابع نبا لاق
 . «مالسإلا حاكن الإ يندلو

 رمأ ةئامسمخ عي يبنلل تبتك :لاق هيبأ نع يبلكلا دمحم نب ماشه ىورو

 .ةيلهاجلا رمأ نم ناك امم ًائيش الو ًاحافس نهيف تدجو امف

 جرخأ ملو حاكن نم تجرخ » :لاق ٍةَك يبنلا نأ ههجو هللا مرك يلع نعو
 ةيلهاجلا لهأ حافس نم ينبصي ملو يمأو يبأ يندلو نأ ىلإ مدآ ندل نم حافس نم

 . 2« ءيش

 قتلي مل» :ِهلكك هللا لوسر لاق :لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نعو
 ةرهاطلا ماحرألا ىلإ ةبيطلا .بالصألا نم ينلقني هللا لزي مل حافس ىلع طق َياوبأ

 . «امهريخ يف تنك الإ ناتبعش بعشتت ال ًابذهم ىّمصم
 نم لوسر مكءاج دقل » :ِخي هللا لوسر أرق :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو

 نم يئابا يف سيل ابسحو ارهصو ابسن مكسفنأ انأ» :لاقو «ءءافلا حتفب «مكسّمنأ

 . « حافس مدآ ندل

 هيلع ليربج نع هل يبنلا نع اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نعو
 دلي دمحم نم لضفأ الجر َرأ ملف اهبراغمو ضرألا قراشم تبلق» :لاق مالسلا

 . "'”( مشاه ينب نم لضفأ بأ ينب رأ ملو

 :لاق هيك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «يراخبلا حيحص» يفو

 . (هنم تنك يذلا نرقلا نم تنك ىتح انرقف انرق مدآ ينب نورق ريخ يف تثعب ١)

 : يو لاق :لاق هنع هللا يضر عقسألا نب ؛ ةلثاو نع «ملسم حيحص » يفو

 نم ىفطصاو ةنانك نم ًاشيرق ىفطصاو ليعامسإ دلو نم ةنانك ىفطصا هللا نإ

 : لاق هنع هّللا يضر سابعلا نعو .؛ مشاه ينب نم ينافطصاو مشاه ينب شيرق

 نيقيرفلا ريخو مهتقرف ريخ يف ينلعجف قلخلا قلخ هللا نإ» :ِلي هّللا لوسر لاق

 .ركاسع نباو طسوألا يف يناربطلاو يقهيبلا هاور )١(
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 مهريخ يأ "تيب مهريخو ًاسفن مهريخ انأف مهتويب ريخ يف ينلعجف لئابقلا ريخت مث
 . الصأ مهريخو ًاتاذو ًاحور

 راتخا هللا نإ» :ِلكك هّللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو

 نم ينراتخا مث برعلا مهنم راتخاف مدآ ينب راتخا مث مدآ ينب مهنم راتخاف هقلخ

 ضنغبأ نمو مهبحأ يبحبف برعلا بحأ نم الأ .رايخ نم ًارايخ لزأ ملف برعلا

 .«مهضغبأ يضغببف برعلا

 تخأ الو خأ هيوبأ نم هتدالو يف هكراشي مل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ : ملعاو

 ىلاعت هللا هلعج بسنب ًاصتخم نوكيل هيلع امهبسن روصقو هيلإ امهتوفص ءاهتنال

 هدلوم ةراهط تملعو هبسن لاح تربتخا اذإ تنأو «ةياهن فرشلا مامتلو ةياغ ةوبنلل

 يشرقلا يمشاهلا يمرحلا يحطبألا يبرعلا يبنلا ِْكَك وهف مارك ءابآ ةلالس هنأ تنقيت

 بسلا يف اهقرعأو برعلا نولعب ريخ نم بختنملا - راتخملا مشاه يشب ةبخن

 ةموئرج اهزعأو ةمورأ اهبيطأو ًادومع اهلوطأو ًادوع اهرضنأو بسحلا يف اهفرشأو

 اهمركأو أرفن اهزعأو ًاناميإ اهحصأو ًانازيم اهحجرأو ًانايب اهحضوأو ًاناسل اهحصفأو

 . هّللا ىلع هّللا دالب مركأ نمو همأو هيبأ لبق نم ًارشعم

 : يقشمدلا نيدلا رصان نب نيدلا سمش ثدحملا ظفاحلا لوق نسحأ امو

 همسال انوص داجمألا هءءابآ دمحملةماركهلإلاظفح

 همأوهيبأىلإو مدآ نم هراعمهبصيملف حافسلااوكرت
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 هتفلخ لامك

 ِهِيَع هتروص لامجو

 : ىلاعت هّللا همحر يريصوبلا مامإلا لاق

 مسنلا ئراب ًابيبح هافطصا مث هتروصوهانعممتيذلاوهف

 مسقنم ريغ هيف نسحلاٌرهوجف هنساحم يف كيرش نع هزنم

 :.يبطرقلا لاق
 اننيعأ تقاطأ امل هنسح مامت انل رهظ ول هنأل هنسح مامت انل رهظي مل

 . ةِلَع هتيؤر

 هك هتقلخ لامك ىلع لدت يتلا ةيورملا راثآلاو ةيوبنلا ثيداحألا تضافتسا دقو

 ىلاعتو هناحبس هّللا نأب ناميإلا (ةِكَو هب ناميإلا مامت نم ناك كلذلو هتروص لامجو

 .هلثم يمدآ قلخ هدعب الو هلبق رهظي مل هجو ىلع فيرشلا هندب لعج دق

 فيرشلا ههجو
 ههجو يف يرجت سمشلا نأك ''”ًاهجو سانلا نسحأ لي ناك

 ههجو يف ناكو مئثلكملا الو مهطملاب نكي مل» : هنع هَّللا يضر ىلع لوقي

 ديدش نكي مل يأ هجولا رّودملا مثلكملاو نمسلا ريثكلا مهطملاو ."”«ريودت

 . ليلق ريودت ههجو يف لب هجولا ريودت
 ةعطق هنأك ههجو ريراسأ قربت ٌرس اذإ ِةلَي هللا لوسر ناك :ةشئاع لوقت

 () د

030 

 ةراد هنأك لَك هللا لوسر هجو ناك :كلام نب بعكو قيدصلا ركب وبأ لاقو

 . رمد

 .ءاربلا نع ناخيشلا هأآور )١(

 .ةريره يبأ نع يذمرتلا هاور 000

 .يذمرتلا هاور ()

 . لئامشلا باحصأ هآور (:غ)
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 اذإ هجولا حيلم ضيبأ ناك :لاقف ٍلك هللا لوسر انل فص ليفطلا يبأل ليقو
 .''”ههجو يف ىري ردبلا نأكو ةآرم ههجو نأكف رس

 . '"”اريدتسم ناكو رمقلاو سمشلا لثم :رباج لاقو

 رينم ناك هنأ ىلع لك ِهَّللا لوسر اوفصو نيذلا ةباحصلا ةملك تعمتجا دقو
 . رهاظلا ءاهبلاو رهازلا ءايضلاو رهابلا رونلاب ًالألتي ايحملا قرشم هجولا

 ناك : لاق ةلاه يبأ نب ةلاه هلاخ نع يلع نب نسحلا ثيدح يف ءاجو

 هيلإ رظنو ."ردبلا ةليل رمقلا ؤلألت لي ههجو أالألتي ًامخفم ًامخف ِةكَ هللا لوسر
 يدنع وهلف رمقلا ىلإو هيلإ رظنأ تلعجف :لاق «ةرمقم ةليل يف ةرمس نب رباج
 .2(©رمقلا نم نسحأ

 هتيأر ول ينب اي :تلاقف ِك هللا لوسر انل يفص :ذوعم تنب عيبرلل ليقو
 . ''”ةعلاط سمشلا تيأرل

 : تلاقف دبعم مأ هتفصوو

 . "ميسو ًاميسق هجولا حيلم قلخلا نسح ةءاضولا رهاظ الجر تيأر

 :انل هيِهَبش :اهل ليقف كي هللا لوسر عم تججح :نادمه نم ةأرما تلاقو
 . "”هلثم هدعب الو هلبق رأ مل ردبلا ةليل رمقلاك تلاقف

 دخلا

 هيف ام وه ليسألا دخلاو «نيدخلا ليسأ ِةَِي ناك دقف فيرشلا هدخ امأ
 . ةنجولا عفترم ريغ ةلاطتسا

 نسبعلا

 لال :مجتلال © مط امو رصبْلا عار امإ# : هلوقب ىلاعت هّللا هفصو دقف فيرشلا هرصباامأ

 راهنلاب ىري امك ةملظلا يف ليللاب ىري ناك ِئك هللا لوسر نأ «حيحصلا 7 يف تبثو
 . مامأ نم ىري امك فلخ نم ىري ناكو ءوضلا يف

 . ملسم هاور 000(

 . ملسم هءاور (؟)

 .يذمرتلا هاور (9)

 . حيحص وهو يذمرتلا هاور 0

 . يقهيبلاو يذمرتلا هأور ))

 .ناكمب ةرهشلا نم وهو هححصو مكاحلاو يقهيبلا هاور 000

 . لئامشلا يف يذمرتلا هور (0)
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 هرظن - فرطلا ضفاخ  ًاعيمج تفتلا تفتلا اذإو '''ةلاه يبأ نبا ثيدح يفو

 نم ةظحالملاو «''"ةظحالملا هرظن لج  ءامسلا ىلإ هرظن نم لوطأ ضرأألا ىلإ

 . غدصلا يلي يذلا نيعلا قشب رظنلا وهو ظحللا

 رافشألا بدهأ نينيعلا ميظع ِةكي ناك : هنع هللا يضر ىلع انديس لوقيو

 .'' 'ةرمحب نيعلا برشم

 .نيعلا رافشأ رعش وهو بدهلا ريثكلا بدهألاو

 ةرمحلا ةلكشلاو '*”نينيعلا لكشأ ةياور يفو "”نينيعلا جعدأ ةياور يفو

 . اهداوس يف ةرمح اهنإف ةلهشلا امأو «بوبحم دومحم وهو نيعلا ضايب يف نوكت

 نيبجلاو سأرلا
 تلص - يلع لوق ىنعم وهو نيبجلا حضاو ِةَِكي ناك دقف ميركلا هنيبج امأو

 دحاو ىنعمب هلكو ةهبجلا ميلظع ةياور يفو نيبجلا عساو ةياور يفو - نيبجلا

 سأرلا خسف ) يلع لوق ىنعم وهو (*”ةماهلا ميظع يب ناكو
 نرق ريغ يف غباوس « لوط يف نيبجاحلا ةقد جزلا) بجاوحلا جزأ ِهِْلك ناكو

 ( نيلصتم الو نيعمتجم ريغ نكل نامات ناليوط هيبجاح نأ يأ»

 فنألا

 طسو ءوتن وأ هفرط غوبسو هطسو باديدحاو هالعأ عافترا وهو ١ فنألا ىنقأ

 . «نيرخنملا قيضو ةبصقلا

 مفلا
 جلفم .هريغص مذتو مفلا ميظع حدمت برعلاو «هميظع يأ مفلا عيلض

 قارب » نيتينثلا جلفأ «مفلا بيط يأ» بنشأ «نانسألا نيب ام دعابتم يأ» نانسألا

 . «ايانثلا

 .لئامشلا يف يذمرتلا هاور )١(

 . .يقهيبلا هاور (؟)

 . يذمرتلا هأآور 0

 .ملسم هاور (4)
 . ةلاه يبأ نبأ هفصو امك 0(
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 يوبنلا لامجلا ةيزم

 لإ يايا فصن يطعأ هتوك عم هل مالسلا هيلع فسوي فالخب هارب نم ه

 # ديرك كلم الإ اذه ْنِإ اَرك ادهم هِي سَح < نو نيد َنَعطقو## ةوسنلا هآارامل هنأ
 : مهضعب لاق ١”"[. :فسوي]

 يديألا ىلع بولقلا عيطقت نرثآل 6 6هنيبج نيأر ول اخيلز بحصو
 ًامخف كي ناك :هفصو يف ةلاه يبأ نب دنه لاقف ةبيهلاو لالجلا امأف

 .''”امخفم

 . "”هباه ةهيدب هآر نم :هنع هللا يضر يلع لاقو

 لجر هيلع لخدو ”هسلجم يف سانلا رقوأ هلي يبنلا ناك : هريغ لاقو
 نع صاعلا نب ورمع لوقيو .'*”كيلع نّوُه :هل لاقف ةدعر هتبيه نم هتباصأف
 نأ تلئس ولو هل ًالالجإ هنم ينيع ًالمأ نأ قيطأ تنك امو : هع ىفطصملا ةرضح
 . *”هنم ينيع ًالمأ نكأ مل ينأل تقطأ ام هفصأ

 ىلع امنأك هؤاسلج قرطأ ملكت اذإ ناكو :هفصو يف ةلاه يبأ نبا لاقو

 .'"”ريطلا مهسوؤر

 هتباهم ةوقل هيف : رظنلا ناعمإ نوعيطتسي ال مهنع هللا يضر ةباحصلا ناك دقو

 ةوبنلا لبق هتيبرت يف ناك نم رأ مهراغص لإ هفصي مل مل نمد ؛هراقو ديزمو

 .يذمرتلا هاور ()

 . لئامشلا يف يذمرتلا هاور 090

 ”١١7/7(. ضايرلا ميسن) ليسارملا يف دواد وبأ هاور (0)

 41١. 5 /7 ضايرلا مي ميسن» هجام نبا هلصوو سنأ نع أقلعم يراخبلا هاور 2(
 .«يوونلاب ١/8 حيحصلا يف ملسم هاور )0(

 .يناربطلاو دعس نباو لئامشلا يف يذمرتلا هاور ()
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 0 ف ف با بإب سبب ب

 امبرو هباه دك هيلإ سلج نم ناك هنأ هراقو لامكو هتباهم ميظع نمو

 مهفطاليو مهطسابي هلي ناك كلذلو ةيدمحملا ةبيهلا نم ةديدش ةدعر هتذخأ

 .مهعور نكسيل

 يف ًاعشختم هلي هللا لوسر تيأر امل :تلاق اهنأ ةمرخم تنب ةليق نع ءاج

 اي :لجر لاقف  فوخلا يأ  قّوفلا نم تدعرأ ء ءاصفرقلا دعاق وهو ةسلجلا

 انأو يلإ رظني ملو ِهلي هللا لوسر لاقف «ةليق تلاق !ةنيكسملا تدعرأ هللا لوسر

 . ةنيكسلا كيلع ةنيكسم اي :هرهظ دنع

 . بعرلا نم يبلق لخد ناك ام هللا بهذأ اهلاق املف

 ذإ يل ًامالغ برضأل ينإ :لاق هنع هّللا يضر يردبلا دوعسم يبأ نعو

 بضغلا نم هيلإ تفتلأ ال تلعجف :لاق ءدوعسم ابأ ملعا :يفلخ نم ًاتوص تعمس

 طوسلا عقو َِِت هتيأر املف :دوعسم وبأ لاق .ِلك هللا لوسر وه اذإف ينيشغ ىتح

 هللاو :تلقف ءاذه ىلع كنم كيلع ردقأ ُهّلل ِهَّللاو : يل لاقف كو هتبيه نم يدي نم

 .ًادبأ اهدعب يل ًامالغ برضأ ال هللا لوسر اي

 ههجو ةمص يف انركذ دقف يوبنلا لامجلا لامك اهب جوت يتلا ةينارونلا امأو

 . كلذ ىلع لدت فاصوألا نم ةلمج فيرشلا

 امك ناوكألا يف راونألا نم قلخ ام لوأ ىهو كي هيف ةيلصأ ةينارونلا هذهو

 اي كيبن رون هّللا قلخ ام لوأ : ةنسلألا ىلع روهشملا ثيدحلا يف كلذ ءاج
 ,200 اج

 ثيدح هضراعي الو  ةفلاخملا ضعبب ًاضيأ يقهيبلا هاور :يناقرزلا لاق

 ةبسنلاب ملقلا ةيلوأ نأب امهنيب عمجلا نكمي نكمي ذإ «ملقلا هللا قلخ ام لوأ» : يذمرتلا

 يأ هسنج ىلإ ةفاضإلاب ءيش لك ىف ةيلوألا ليقو .«يدمحملا رونلا أدع ام ىلإ

 . يرون راونألا نم هللا قلخ ام لوأ

 نع هيبأ نع نيسحلا نب يلع هاور ام ةيدمحملا ةينارونلا هذه تبغي هب اممو

 . 2يبر يدي نيب رون تنك : لاق لك يبنلا نأ «هدج

 يف ناطقلا نب دمحم نب ىلع نسحلا وبأ ظفاحلا هركذ ثيدحلا اذهو

 ةيانع ءاملعلا دشأ نمو هتعانصب نيفورعملا ثيدحلا داقن نم ناطقلا نباو ؛هماكحأ

 .ناقتالاو ظفحلاو ةياورلاب

 )١( رباج نع هدنسب يناعنصلا قازرلا دبع هاور :ةيندللا بهاوملا ىف لاق ١/ ٠١.
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 ُبنِكِصَو ُرْون هلا نري مكة َدَق# :ىلاعت هلوق ةينارونلا هذه تبثي اممو
 وه رونلاب دارملا نإ :ءاملعلا نم ريثك لاق دقف 21١5 :ةدئاملا] +ٌتيِبم
 . يبطرقلاو متاح يبأ نباو يربطلا ريسفت يف اذكو هلي دمحم

 . '"”ًادمحم رونلاب ينعي :ةداتق لاقو

 امل ِةِكَك هنأ نم ةضيفتسملا قرطلاب تبث ام ًاضيأ ةينارونلا هذه ىلع لدي اممو
 . "”هاشلا روصق هل تءاضأ رون هعم جرخو ءأرون همأ تأر دلو

 جرخي رونلا نأك انيأرو :يناربطلا ثيدح يف ءاج ام ةينارونلا هذه تبثي اممو
 .هايانث نيب نم جرخي رونلاك ّيئر ملكت اذإ :لاق سابع نبا نع ءاج امو .هيف نم
 . «يمرادلاو يذمرتلل يناقرزلا هازع)

 :لاق ذإ ؛ِللَك هفصو يف لئامشلا يف يذمرتلا دنع ةلاه يبأ نبا نع ءاج امو

 .هولعي رون هل

 لعجف هلعن فصخي لكي ىبنلاو ةدعاق تنك :تلاق ةشئاع ةديسلا نع ءاج امو

 كنيبج لعج :تلق ؟تهب كل ام :لاقف «تهبف ًارون دلوتي هقرع لعجو قرعي هنيبج
 ثيح هرعشب ىلوأ كنأ ملعل يلذهلا ريبك وبأ كآر ولو رون دلوتي هقرع لعجو قرعي
 : لوقي

 ليغم ءادوةعضرمداسفو ةضيحةربغ لك نمأربمو
 للهتملا ضراعلا قورب تقرب ههجو ةرسأ ىلإ ترظن اذإو

 اذهو ءعشم مسج هنأ يأ ًارون كك هنوك ىنعم نأ ةلهجلا ضعب نظيوأ

 (ةيئابرهك ةبمل » ًاجارس وأ ًاحابصم ِةَِكَي هلعج دق اذهب هنأكف مهف ءوس وأ مهو
 نم اندنع عنام ال معن . كلذك نوكي نأ نم مظعأو عفرأو مركأو لجأ ل وهو
 «ةعشملا ةئيضملا ماسجألا نم عطسي امك سوسحم ءوض هنم رهظي دق هلو هنا
 هتازجعم نم ةزجعمك ةجاحلا دنع نوكي امنإو ًامئاد نوكي ال اذه نكلو
 يباحصلل لصح امك لي هنم لقأ وه نمل اذه تبث دقو .ةداعلل ةقراخلا

 . ريضح نب ديسأ ليلجلا
 دنع رشب نب دابعو ريضح نب ديسأ ناك :لاق هنع هللا يضر سنأ نعف

 امهل تءاضأ اجرخ اذإ ىتح هدنع ائدحتف سدنح ءاملظ ةليل يف ِكي هللا لوسر

 .7١5//7؟ يزوجلا نبا ريسفت ()

 ١5/١. بهاوملا (0)
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 سمسا ا ااا ص سم ليي اا ا

 امهنم دحاو لكل تءاضأ قيرطلا امهب قرفت املف ءاهئوض يف ايشمف امهدحأ اصع

 . يراخبلا هجرخأ  اهئوض يف ىشمف هاصع

 نب صاعلا نب فيرط نب ورمع نب ليفطلا ليلجلا يباحصلل لصح امكو
 هنأل ءرونلا وذ : هل لاقي ناك يذلا يسودلا سود نب منغ نب مهف نب ميلس نب ةبلعث

 :لاقف «ةيآ يل لعجاو مهيلإ ينثعبا :هل لاق «هموقل اعدف كك يبنلا ىلع دفو امل

 لوحتف «ةلثم اولوقي نأ فاخأ بر اي :لاقف ؛هينيع نيب رون عطسف (هل رون مهللا»

 . ةملظملا ةليللا يف هل ءيضي ناكف هطوس فرط ىلإ
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 هئانتعا لامك

 فيرشلا هرهظمب

 : هنلسب هؤانتعا

 ظفاحيو عوبسأ لك يف لستغي ناك دقف .كلذب رمأيو هندب ةفاظنب ينتعي اكو ناك
 .هلاوحأ لك يف كاوسلا لامعتسا ىلع صرحيو .هدعبو ماعطلا لبق هيدي لسغ ىلع

 نم اهنع خاسوألا ةلازإو ةفاظنلاب هندب فارطأ دهعت ىلع ظفاحي ٍةيكَك ناكو
 . هتناع قلحو هطبإ فتنو هرافظأو هبراش صق

 : هلوقب ةخاسولا نم رذحيو اهيلع ثحيو ةفاظنلاب رمأي ناكو

 داوج .مركلا بحي ميركو ,ةفاظنلا بحي فيظن «بيطلا بحي بيط هللا نإ
000 

 لخدي نلو ةفاظنلا ىلع مالسإلا ىنب هّللا نإف متعطتسا ام لكب اوفظنت :هلوقبو
 00 هلظز لك الإ ةنجلا

 قوفت يتلا هتحئارو فيرشلا هقرع بيط فيرشلا هندب ةفاظن ىلع ليلد ربكأو
 عمو ءهنم رمي قيرط يأ يف قبعت تناك يتلا ًامومع هتحئار بيطو ؛كسملاو ربنعلا
 . كي هصئاصخ نم اذه نأ يف كش ال هنإف كلذ

 : هرعشب هؤانتعا

 رثكي ب ِهّللا لوسر ناك :هنع هللا يضر سنأ لاق .هلدسو هليجرتو هفيظنتب
 نيح سأرلا ىلع عضوت ةقرخ عانقلا) عانقلا رثكيو .هتيحل حيرستو هسأر نهد
 . (هنم ةمامعلا ىقتل نهدلا لامعتسا

 ْ : هئيعب هؤانتعا

 اهنم لحتكي ةلحكم هل تناك كي يبنلا نإ :امهنع هَّللا يضر سابع نبا لاق
 .هذه ىف ةثالثو هذه ىف ةثالث «ةليل لك

 | .يذمرتلا هاور )000

 . حيحص هانعمو ًانسح ريصيف هقرطب ربجني فيعض هنإ :ءافشلا حرش يف يجافخلا لاق (؟)
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 ماسالا ااا ا

 : هنانسأب هؤانتعا

 نم نوللختملا اذبح : لوقيو ماعطلا لوانت دعب هنانسأ ليلختب ينتعي ِكَي ناك

 ءوضولا يف نوللختملا :لاقف ؟هّْللا لوسر اي نوللختملا امو :هل ليق دقو «يتمأ

 نيبو قاشنتسالاو ةضمضملاف :ءوضولا ليلخت امأ ءماعطلا يف نوللختملاو

 نيب ايري نأ نم ٠ نيكلملا ىلع دشأ ءيش سيل هنألف : ماعطلا ليلخت امأو « عباصألا

 . ''"يلصي مئاق وهو ًاماعط امهبحاص نانسأ

 لامعتسا ىلع هتظفاحمم فيرشلا همف ةحئار بيطو هنايسأب هنيانع

 دنعو مونلا دعبو مونلا دنعو ءوضولا دنعو ةالصلا دنع .هلاوحأ لك يف كاوسلا

 مفلل ةرهطم كاوسلا» :لوقيو هيلع ثحيو كلذب رمأي ناكو لب «هجورخو هلوخد

 ' ”(برلل ةاضرم

 "”(ةالص لك عم كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول» :لوقيو

 امك ةالص لك دنع كاوسلا مهيلع تضرفل :يناربطلاو رازبلا دنع ةياور يفو

 . ءوضولا مهيلع تضرف

 : هتئيهو هبايثب هؤانتعا
 ءايبنألا لئامش نم نسحلا يزلاو تمسلا نسح نأ ِِلي هَّللا لوسر انل نيب

 . '*”ةليصألا مهلاصخو

 أبوثو ًاندب هللا قلخ فظنأ وهف كلذلو ءايبنألا ديس وه لي دمحم انديسو

 الو ًاهجو هنم نسحأ ال لجرلا اذه لثم تيأر ام :ثيدحلا يفو ءًاسلجمو ًاتيبو

 .'”ابوث ىقنأ
 بحي ليمج هللا نإ :لوقيو لمجتلا ىلع ثحيو لمجتي للي ناكو

 . 0لامجلا

 يف رخآ لاح هل ناك دوفولا ءاج اذإف «تابسانملاو لاوحألا يعاري ناكو

 .بيغرتلا يف امك ًارصتخم دمحأ مامإلا هاورو ريبكلا يف يناربطلا هاور 01(

 .هريغو يئاسنلا هاور (1؟)

 . يراخبلا هاور (5

 .هوحن كلام دنعو هل ظفللاو يذمرتلا هاور 0

 . عمجملا يف اذك يناربطلا هجرخأو ةفاصرق وبأ هاور (5)

 .ينسلا نبا هاور (7)
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 مداقلا بساني امم هيدل رضاح وه امب وأ هتبجب وأ هبوثب لمجتيف  مهتلباقم

 رمأي ناكو .ةعمجلا كلذكو كلذل ةصوصخم ةلح سبل ديعلا ءاج اذإو .هلاحو

 يف ةماش مكنأك اونوكت ىتح مكلاحر اوحلصأو مكسابل اونسحأ :لوقيو كلذب
 . *'”سانلا

 ىلع هتمعن رثأ ىري نأ بحي ةمعن دبع ىلع معنأ اذإ هللا نإ :لوقيو
000 

 . هذبع

 . ””ريسيلاب هاضرو هبوث ءاقن هللا ىلع نمؤملا ةمارك نم نإ :لوقيو
 : لوقيو ضرألا نع اهعفرب رمأيو خسولل بايثلا ضيرعت نع ىهني دم ناكو

 . « ىقبأو ىقنأ هنإف كرازإ عفرا)

 : هلحسمو هتيب ةفاظنب هؤانتعا

 كلذ ىلع سانلا ثحيو ًافيظن نوكي نأ بحيو هتيب ةفاظنب ىنتعي ِةِكَي ناك
 . « مكتينفأ اوفظن ١ :لوقيو

 كلذلو ةمهملا هذهب موقي نمب حرميو كلذب متهيو دجسملا ةفاظنب ينتعي ناكو

 :لاقو رثأت اهنفد دعب الإ هوربخي ملو دجسملا مقت تناك يتلا ةأرملا تتام امل هنإف

 . اهيلع ىلصو اهربق ىلإ بهذف « ؟ينومتنذا اله)

 كلذ ىلع ثحي ناك لب هدجسمب ًاصاخ اذه سيلو - ةفيظولا هذه ىلإ ةبسن رمجملاب

 نأ انرمأو رودلا ىف دجاسملا ءانبب ِةْكَي هللا لوسر انرمأ :ثيدحلا ىف ءاج دقف
 ٌ ا 24

 .اهبيطن نأو :ةياور يفو

 خسوي ال ىتح اهباوبأ ىلع «ةجاحلا ءاضق نكامأ ينعي رهاطملا نوكت نأ رمأو
 ىتح دجسملا فيظنت نأ ربخأو دجسملا يف مخنتي نأ لجرلا ىهنو .دجاسملا سانلا
 .ريبك رجأ هيف ( خسولا نم روصتي نأ نكمي ءيش رغصا يهو) ةاذقلا نم

 . مكاحلا هاور 2غ(

 .يقهيبلاو يناربطلا هاور (؟)

 . ميعن وبأو يناربطلا هاور (0)

 .يذمرتلا هاور (:؟)
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تيم _ ا
 

 : فيرشلا هتوص

 الإ ًايبن ِهَّللا ثعب ام :لاقف كلذ نع سنأ انربخأ دقو ًانسح يقي هتوص ناك

 . '”ًاتوص مهنسحأو أاهجو مهنسحأ مكيبن ناكو «توصلا نسح هجولا نسح

 ١ : نيتلا] #ِنْويرلَاَو نيئلاو# ءاشعلا يف دك هللا لوسر أرق :بزاع نب ءاربلا لاقو

 . "نم نسحأ ًاتوص عمسأ ملف

 امك لحص هتوص يف ناكو "”ةمغنلا نسح لكي ناك :معطم نب ريبج لاقو

 ناكو :توصلا داح نوكي نأبو ةحببلاك ءاحلاو داصلا حتنب لحصلاو دبعم مأ لوقت

 . هريغ توص هغلبي ال ام غلبي ثيحب ةوق هتوص يف

 0 ”نهرودخ يف قتاوعلا عمسأ ىتح انبطخ :للاقف ءاربلا هفصوو

 انأو ةبعكلا دنع ليللا فوج يف كي يبنلا ةءارق عمسن انك :ئناه مأ تلاقو

 . ””يشيرع ىلع

 .يدذمرتلا هاور )1١(

 .ناخيشلا هاور (؟)

 .بهاوملا حرش يف هلقنو كاحضلا نسحلا وبأ هاور 69)

 . ةباشلا يأ قتاع عمج قتاوعلاو «يتقهيبلا هاور (4)

 .هجام نبأ هاور (0)
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 قلخ لامك
 يدمحملا بلقلا

 اهاقنأو اهاقتأو اهاوقأو اهعسوأو بولقلا ريخ وه ّةِْيَو دمحم انديس بلق نإ
 .نآرقلاو ناميإلا راونأب ضايفلا ناظقيلا يعاولا بلقلا وهو .اهترأوا اهنيلأو

 دوعسم نبا نع هريغو دمحأ دنسم يف ءاج .ةكَوفيرشلا هبلق بولقلا ريخف

 6 دمحم بلق دجوف دابعلا بولق يف رظن ىلاعت هللا نإ :لاق هنأ هنع هللا يضر

 دجوف دابعلا بولق يف رظن مث .هتلاسرب هثعتباو هسفنل هافطصاف دابعلا بولق ريخ
 هآر امف .هنيد نع نولتاقي لَ هيبن ءارزو مهلعجف دابعلا بولق ريخ هباحصأ بولق

 .ّيس هللا دنع وهف ًائيس نوملسملا هآر امو ءٌنسح هّللا دنع وهف ًانسح نوملسملا
 هردص قش دقف ءاهرهطأو بولقلا ىكزأ وه ِلَك فيرشلا هبلق َنأ امكو

 نع هريغو ملسم ىور امك ؛ناطيشلا ظح هبلق نم جرختساو هرغص ذنم فيرشلا

 ناملغلا عم بعلي وهو ِة# ليربج هاتأ ِلَي هللا لوسر نأ : : هنع هللا يضر سنأ
 ظح اذه :لاقف .«ةقلع هنم جرختساف بلقلا جرختساف هبلق نع قشف هعرصف هذخأف

 يف ةداعأ مش مل مث مزمز ءامب بهذ نم تسل يف هلسغ من .«كنم ناطيشلا

 | :اولاقف هتعضرم يأ - «هرئظ : ينعي ءهمأ ىلإ نوعسي ناملغلا ءاجو «هناكم

 دقو :سنأ لاق  نوللا ريغتم م يأ - نوللا عقتنم وهو هولبقتساف .لتق دق دمحم

 :ه5 هردص يف طيخملا كلذ رثأ ىرأ تنك

 دنع نسلا ريغص وهو ةرم لوأ ِةْكَي هل لصح دق فيرشلا ردصلل قشلا اذهو

 «نينس رشع نبا وهو ِةِكَي فيرشلا هردص قش دقف :ةيناثلا ةرملا امأو

 ال ىتح سدقو ِِكَي هبلق قشف «فيلكتلا نس نم بيرق رشعلا نأ هيف ةمكحلاو
 .لاجرلا ىلع باعي امم ءيشب سبلتي

 مالسلا هيلع ليربج ءيجم دنع ٍِلكَي فيرشلا هردص قش دقف :ةثلاثلا ةرملا امأو

 . ئبن نيح هيلإ يحولاب
 هماركإ يف ةدايزلا وه  نوققحملا هدافأ امك  ىشلا اذه يف ةمكحلاو
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 لاوحألا لمكأ يف يوق بلقب هيلإ ىحوي ام ىقلتيل هدادعإو هتيوقتو للك هدادمإو

 . ةيضرملا ةيسدقلا

 يف درو امك ءارسإلا ةليل فيرشلا هردص قش دقف :ةعبارلا ةرملا امأو

 . « نيحيحصلا )

 ِلِلط هماركإ يف ةدايزلا وه - نوفراعلا هدافأ امك  قشلا اذه يف ةمكحلاو

 هتاجانمو ىلاعت هللا يدي نيب فوقولل بمهأتلل هدادعإو هدادمإ يف ةدايزلاو هماظعإو

 .لالجلاو لامجلا تايلجتو رارسألاو راونألا ةدهاشمو

 ردصلا قش نم درو ام عيمج نإ مث :ًاضيأ ينالطسقلا ظفاحلا لاقو

 نود هل ميلستلا بجي امم «ةداعلل ةقراخلا رومألا نم كلذ ريغو بلقلا جارختساو

 . كلذ نم ءيش ليحتسي الف ةردقلا ةيحالصل هتقيقح نع هفرصل ضرعتلا

 كلذ راكنإ نم رصعلا ةلهج ضعب نم معقو امو :يطويسلا لاق :ًاضيأ لاقو

 أطخو حيرص لهج وهف ل قئاقحلا بلقب لوقلا هلئاق مازلإو يونعملا رمألا ىلع هلمحو

 نع مهدعبو ةيفسلفلا مولعلا ىلع مهفوكعو مهل ىلاعت هّللا نالذخ نم أشن حيبق

 2 .ةئسلا قئاقد

 ىلاعت هللا ىلإ هجوت يف وهف بلقلا ةظقي :ِلك هلوسر ىلاعت هَّللا ىطعأ دقل
 تناك اذلو ةمون ٌةبئاش لي هبلق ىلع أرطي الو ٌةلفغ هيرتعت ال نيمئاد هنع يعوو
 لك هءوضو ضفقني ال همون نأ امك ؛هعاونأو يحولا قرط ةلمج نم ةيمانملا هايؤر

 هشئاع نع هريغو (« يراخبلا حيحص ١ يفف .ةحيحصلا ثيداحألاب كلذ تبث دقو

 هللا لوسر اي : تلق :ةشئاع تلاق :ليللاب َِي يبنلا مايق ثيدح يف اهنع هللا يضر

 يراخبلا ىورو . يبلق ماني الو نامانت ينيع نإ ةشئاع اي :لاقف ؟رتوت نأ لبق مانتأ

 ةياور يفو ؛مئان وهو ُهكَو يبنلا ىلإ ةكئالم تءاج : لاق هنع هّللا يضر رباج نع

 دنع ليربج نأك مانملا يف تيأر ينإ : :لاقف ِهلكي هللا لوسر انيلع جرخ :يذمرتلا

 ةمئان نيعلا نإ :مهضعب لاقو ءمئان هنإ :مهضعب لاقف . يلجر دنع ليئاكيمو يسأر

 :اولاقف ءالثم هل اوبرضاف :لاق ءالثم اذه مكبحاصل نإ :اولاقف «ءناظقي بلقلاو

 لخد يعادلا باجأ نمف ًايعاد ثعبو ةبدأم اهيف لعجو ًاراد ىنب لجر لثمك هلثم

 نم لكأي ملو رادلا لخدي مل يعادلا بجي مل نمو «ةبدأملا نم لكأو رادلا

 لاقو «مئان هنإ :مهضعب لاقف اهمهفي يأ اههقفي هل اهولوأ :اولاقف «ةبدأملا

 هدو دمحم يعادلاو ةنجلا رادلاف :اولاقف «ءناظقي بلقلاو ةمئان نيعلا نإ :مهضعب

 . ثيدحلا ءهّللا ىصع دقف ًادمحم ىصع نمو هللا عاطأ دقف ِكي ًادمحم عاطأ نمف
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 كنذأ عمستلو كنيع منتل :هل ليقف ِلَك يبنلا يتأ :«يمرادلا نئس» يفو
 ديس :يل ليقف «يبلق لقعو يانذأ تعمسو يانيع تمانف :لاق «كبلق لقعيلو

 ةبدأملا نم لكأو رادلا لخد يعادلا باجأ نمف ًايعاد لسرأو ةبدأم عنصف اراد ىنب

 ةبدأملا نم معطي ملو رادلا لخدي مل يعادلا بجي مل نمو «ديسلا هنع يضرو

 «مالسإلا رادلاو ,ءيعادلا دمحمو «ءديسلا هّللاف :لاق ءديسلا هيلع طخسو

 . ةنجلا ةبدأملاو
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 دئاوفو مكح

 لَو فيرشلا هردص قش نم

 نم هيلع هربصو ِةِكَك هل ردصلا قشو :رينملا نبا ةمالعلا لاق :ىلوألا ةدئافلا

 كلت نأل لجأو قشأ اذه لب «هيلع ربصو حيبذلا هب ىلاعت هّللا ىلتبا ام سنج

 . ةقيقح هذهو ضيراعم

 ل ج6 نع ديعب مهي ريغص وهو هل عقوو رركت دقف اضيأو

 نع ىلاعت هّللا همحر يكبسلا نسحلا وبأ مالسإلا خيش لئس :ةيناثلا ةدئافلا

 ظح اذه :كلملا لوقو هداؤف قش نيح ِكَي هبلق نم تجرخأ ىتلا ءادوسلا ةقلعلا

 22 .كنم ناطيشلا
 رشبلا بولق يف ىلاعت هللا اهقلخ ةقلعلا كلت نأب :ىلاعت هللا همحر باجأف

 يقلي نأل ناكم هيف قبي ملف ِْلك هبلق نم تليزأف اهيف ناطيشلا هيقلي امل ةلباق
 . ائيش هيف ناطيشلا

 وهف كلملا هافن يذلا امأو ءظح هيف ناطيشلل نكي ملو .ثيدحلا ىنعم اذه

 فذقلا لوصح هلوصح نم مزلي نكي مل يذلا لباقلا ليزأف ةيرشبلا ةلبجلا يف رمأ

 ناكو ؟ةفيرشلا تاذلا هذه يف لباقلا اذه ىلاعت هللا قلخ ملف :هل ليق «بلقلا ىف

 ؟اهيف ىلاعت هللا هقلخي ال نأ نكمي

 هنم دب الو يناسنإلا قلخلل ةلمكت قلخف ةيناسنإلا ءازجألا ةلمج نم هنإ :لاقف

 ْ . تأرط ةينابر ةمارك هعزنو

 ىلع عالطا نييمدآلل نكي مل كلذك ِهكَي هيبن ىلاعت هللا قلخ ول :هريغ لاقو

 لامك اوققحتيل مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج دي ىلع ىلاعت هللا هرهظأف ٍلَك هتقيقح
 .هكَو رهاظلا لمكم مهل زرب امك هنطاب

 قش يف ةمكحلا :ةرمج يبأ نب دمحم وبأ خيشلا لاق :ةئلاثلا ةدئافلا

 ةوق يف ةدايزلا قش ريغ نم ةمكحو اناميإ هبلق ئلتمي نأ ىلع ةردقلا عم كك هردص

 عيمج نم هعم نمأ ام كلذب هرثأت مدعو هردص قش هتيؤرب يطعأ هنأل نيقيلا
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 هلوقب فصو كلذلو ًالاقمو ًالاح سانلا عجشأ ِخكي ناك كلذلف «ةيداعلا فواخملا
 1١7[. : مجنلا] قط امو َرَصَبْلا َماَراَمْإم : ىلاعت

 ىلاعت هللا همحر رجح نبا ظفاحلا لاق هرركت ىف ةمكحلا ىف :ةعبارلا ةدئافلا
 ىف تناك :ىلوألاف ةمكح ثالثلا نم لكلو : ةعبارلاو ةثلاثلاو ىلوألا ركذ نأ دعب

 :ثعبلا دنع مث ؛ناطيشلا نم ةمصعلا نم لاوحألا لمكأ ىلع أشنيل ةيلوفطلا نمز
 مث ٠ «ريهطتلا نم لاوحألا لمكأ يف يوق بلقب هيلإ ىقلي ام يقلتل هماركإ ي ىف ةدايز

 . ةاجانملل بهأتيل : ءامسلا ىلإ جورعلا ةدارإ دنع عقو

 يف اهايإ هركذ عم ةيناثلا ةرملا ةمكح نع تلئسو :تلق يماشلا ظفاحلا لاق
 فيلكتلا نس نماث يف زييمتلا ناك امل لاقي نأ لمتحيو :اهب ًامزاج ديحوتلا باتك

 . ملعأ هّللاو ءلاجرلا ىلع باعي امم ءيشب سبلتي ال ىتح سدقو ِةِكي هردص قش

 اذه ىف ةمكحلا نوكت نأ لمتحيو :ىلاعت هللا همحر رجح نبا ظفاحلا لاقو
 -  .للو هعرش يه امك ةثلاثلا ةرملا لوصحب غابسإلا يف ةغلابملا عقتل لسغلا

 ًالباقو ًاسدقم ناك دقو هبلق لسغ امنإو :ىلاعت هللا همحر ةرمج يبأ نبا لاقو
 ةقلعلا هنم تجرخأو نسلا ريغص وهو ًالوأ لسغ دقو ءريخلا نم هيف ىقلي امل
 . جارعملا يف ينعي كانه ىقلي امل ًابهأتو ًاماظعإ

 ناك نمل ةالصلل ءوضولا لثم عضوم ام ريغ يف كلذب ةمكحلا ترج دقو
 ىلاعت هللا يدي نيب فوقولل بهأتو ماظعإ وه امنإ هقح يف ءوضولا نأل .ًائضوتم

 دق ءازجإلا نأل ىلوألاب غبسأ اذإ نيتنثلاو ةدحاولا ىلع ةدايزلا نست كلذلو «هتاجانمو
 . هلي هل ةبسنلاب انه نطابلا لسغ كلذكو ًاماظعإ ثالثلا ىلإ غابسإلا دعب ام يقبو لصح

 [” :جحلا] «ٍبوُلَمْلا فوُقَت نم اَهّنِإف هللا ريكس ْمِظَمِي نمو :ىلاعت لاق دقو
 مهل صن امك رئاعشلا ميظعتب لعفلاب هتمأل ةراشإو ليبقلا اذه نم يك هل لسغلا ناكف
 .لوقلا هيلع

 فيرشلا مرحلا لخادل نسح دق :ىلاعت هّللا همحر ينامعنلا ناهربلا لاقو
 ملاع نم فيرشلا مرحلا ناك املف .ةسدقملا ةرضحلا لخادب كنظ امف «لسغلا
 املو «تالماعملا ملاع يف ندبلا رهاظب هل لسغلا طينأ تانئاكلا رهاظ وهو كلملا
 نطابب لسغلا طينأ تانئاكلا نطاب وهو توكلملا ملاع نم ةفيرشلا ة ةرضحلا تناك

 . تاقيقحلا يف ندبلا

 نأش نمو تاومسلا ةكئالمب يلصيلو ةالصلا هيلع ضرعتل هب جرع دقو
 . لع انطابو ًارهاظ سدقف ءروهطلا ةالصلا
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 ينغي ام رونلا ءافص يفو ءايبنألا نم ًالقنتم ًارون هقلخ ىلاعت هللا نإ :تلق نإف

 هيلع مزليو نطابلا ريهطت يف ةيفاك نكت مل ىلوألا ةرملا نإ مث «يسحلا ريهطتلا نع

 . ةيرشبلا ناردأ نع هزنم وهو كلذ ىلإ جاتحي ءيش هيف ناك ةوبنلا دعب هنأ

 .نيقيلا قحل ةثلاثلاو «نيقيلا نيعل ةيناثلاو «نيقيلا ملعل ىلوألا :تلق

 يذلا ىنعملل ًابسانم هنوكل بهذلا صخو : :يليهسلا لاق :ةسماخلا ةدئافلا

 نأ دارأ ىلاعت هللا نإو «باهذلل قباطمف بهذلا ظفل ىلإ ترظن نإو ءهب دصق

 هفاصوأو بهذلا ىنعم ىلإ ترظن نإو هِي ًاريهطت هرهطيو سجرلا هنع بهذي
 .هافصأو ءيش ىقنأ هتدجو

 يف عمتجا امل ةنجلا ءامب لسغي مل امنإ ةرمج يبأ نبا لاق .:ةسداسلا ةدئافلا

 35 هتكرب ءاقب كلذب ديرأف ضرألا يف رقتسا مث ةنجلا نم اهئام لصأ نوك نم مزمز

 . ضرألا يف

 هيلع يبر دقو ِةِكَذ ليعامسإ هيتوأ نم لصأ مزمز ءام ناك امل :هريغ لاقو

 نوكي نأ بسان ةكرابملا ةدلبلا بحاصو هبحاص وه راصو هدسجو هبلق هيلع امنو

 هنإف هدعب كلذب هصاصتخا ىلإ ةراشإلا نم هيف املو ,ءكلذك قودصملا قداصلا هدلو

 تيبلا ةباجحو هدلولو سابعلل ةياقسلا لعجف .حتفلا يف هيلإ ةيالولا تراص دق

 . ةمايقلا موي ىلإ هبقعو ةبيش يبأ نب نامثعل

 اهيف ام عم يه دربلاو جلثلا ءامب لي هردص لسغ يف ةمكحلا :ةعباسلا ةدئافلا

 : رادكألا رصنعو ساجرألل لحم يه يتلا ةيبارتلا ءازجألاب ردكتلا مدعو ءافشلا نم

 ىلإ ةراشإلاو ءهتنسو ءارغلا هتعيرشل قوريو هتمألو هل وفصي تقولا نأ ىلإ ءاميإلا
 يأ :هبلق ةدوربب ناذيإلاو مهب رفظلاو هئادعأ ىلع رصنلاب هحارشنا يأ :هردص جول

 . مهتائيس نع زواجتلاو مهل ةرفغملاب هتمأ ىلع هتنينأمُط

 هبلق ىلإ نيقيلا جلث نم هب رعشي امل جلثلاب هبلق لسغ امنإ :ةيحد نبا لاقو

 . دربلاو جلثلاب ياياطخ نم ينلسغا مهللا :ةءارقلاو ريبكتلا نيب لوقي ِدِكي ناك دقو

 ةمكح ئلتمم بهذ نم :تسط يف ةنجلا نم لمح ءامب هبلق لسغي نأ ىلاعت دارأو

 ةوعد ىلعو دهزأ ايندلا يف نوكيف ٠ ءاهتوالح دجيو ةنجلا بيط هبلق فرعيل ًاناميإو

 نأ ىلاعت هللا دارأف «هيلع نولّوقتي ءادعأ هل ناك هنألو «صرحأ ةنجلا ىلإ قلخلا

 ثرويل هبلق لسغف ؛ءادعألا تالاقم ءوسو ردصلا قيض نم ةيرشبلا عبط هنع يفني

 . قيضلا هقرافيو ةعس هردص كلذ
 سمس رك رس لا

 هبلق لسغف [917 : رجحلا] *َنوُلوقي امي َكرْدَص ٌقيِضي كنأ عت دَقلَو# : ىلاعت لاق امك
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 دحأ موي يف امك هتيعابر ترسك وأ هسأر جش وأ برض اذإ ثيحب راصف ةرم ريغ

 .نوملعي ال مهنإف يموقل رفغا مهللا :لوقي

 ىلع لمتشملا ملعلا اهنإ :ليقف ةمكحلا ريسفت يف فلتخا :ةنماثلا ةدئافلا
 نع فكلاو هب لمعلل قحلا قيقحت و سفنلا بيذهتو ةريصبلا ذافن عم هللا ةفرعم

 . كلذ زاح نم ميكحلاو «هدض

 . ىهتنا «ةريثك لاوقأ نم انل افص ام اذه :يوونلا مامإلا لاق

 ةوبنلا ىلعو هلك كلذ ىلع لمتشم وهو نآرقلا ىلع ةمكحلا قلطت دقو
 .كلذ وحنو طقف ةفرعملا ىلعو طقف ملعلا ىلع قلطت دقو ,كلذك

 وأ هلحم يف ءيشلا عضو اهنأ :اهيف ليق ام حصأ : رجح نبا ظفاحلا لاقو
 دقو ناميولا نود ةمكحلا دجوت دق يناثلا ريسفتلا ىلعو «ىلاعت هللا باتك ىف مهفلا

 . ةمكحلا هيلع لدت ناميإلا نأل نامزالتي دقف لوألا ىلعو .دجوت ال

 ةيضق يف يشبحلا يلع ديسلا هّللاب فراعلا مامإلا بيبحلا لاق :ةمهم ةدئاف
 : راثآلاو رابخألا ىف ءاج امك «هنم ناطيشلا ظح جارخإو :يوبنلا ردصلا قش

 رهط ىلع ًارهط هوداز مهنكلو ىذأهبلق نم كالمألا جرخأ امو

 انديس بلق نأ وهو .رخآ ىنعم يبلق يف عقوو :هفلؤم يولع دمحم لوقي
 آَمو# :ىلاعت هللا لاق امك اهلصأو اهعبنم وه لب ؛ةمحرلاب ءولمم ِهلي هللا لوسر

 اهنأل «ةلماك ةلماش ةمحرلا هذهو ٠١[ 7 :ءايبنألا] *َتيِلَعَِل هَمحراَلِإ كنس
 هناوعأو ناطيشلا جرخأ ىلاعتو هناحبس هللا ّنكلو «ءيش لك تعسو يتلا هللا ةمحر

 مهل ءيش الو اهيف مهل بيصن الف ؛ةمحرلا هذه نم ءاقشلا هيلع ردق نمو هناوخإو

 .هتمحر نم ناطيشلا ظح فيرشلا هبلق نم اوجرخأ مهنأ ٍذئنيح ىنعملا نوكيو ءاهنم

 . ملعأ هللاو «ةمحرلا هذه يف ناطيشلل ظح الف



 نثر لماكلا ناسنإلا ملكي دمحم 33

 يدمحملا لّقعلا لامك

 بهاوملاو ةديمحلا لاصخلا هنع أشنت يذلا لصألا وه لماكلا لقعلا

 عماجم ىلإ هبحاص ملسي يذلا وهو .«لئاذرلا بنتجتو لئاضفلا سبتقت هبو ةديشرلا

 ىلع لخد نيح ديلولا نب , دلاخ مالسإ ثيدح يف درو امك «لضفلاو ريخلا

 ينإ : تلقف « .قلط هجوب مالسلا يلع درف : لاق .ةوبنلاب هيلع مّلسف لك هللا لوسر

 لاقف ؛لبقأف ٠ ءلاعت :هل لاقف هللا | لوسر كنأو هللا الإ هّلإ ال نأ دهشأ

 . ثيدحلا ءريخلا ىلإ الإ كملسي

 هنإ :لاقف ِةكَي يبنلا ىتأ هنأ هنع هللا يضر ةريبه نب ةرق نع يناربطلا ىورو

 ء«نبجي ملف نهانوعدف .لجو زع هللا نود نم نهدبعن تابرو بابرأ انل ناك

 : لكي هللا لوسر لاقف هللا دبعن نحنف كب هللا انادهف انئجف «نيطعي ملف نهانلأسو
 "'بل قزر نم حلفأ دق

 ةياغلا هلامكو لقعلا ةيحجرأ نم ىلاعت هللا لوسر ٍةكي دمحم انديس غلب دقلو

 يلب هيلع هلضفو ىلاعت هّللا ةمعنب كلذو هاوس دحأ اهغلبي مل يتلا ىوصقلا

 يأ [؟ 2١ :ملقلا] 4ِنْوْجَمب َكَيَرِةَمْعيِب تأ آم َنوُرْطسَساَمو رلَقْلَو ت# :ىلاعت هللا لاقو
 :هلوقب هناحبس مسقأ دقلف ءركفلا ومسو لقعلا لامك نم ىوتسم ىلعأ يف تنأ

 امبو ضيفتسملا لوألا ملقلابو «ضايفلا يهلإلا ددملا وهو 4َنوُرظنَ امو ريَقْلَو َت
 همالقأ فيرص هيف كك هللا لوسر عمس يذلا ىلعألا ىوتسملا يف نورطسملا هرطس
 .لوألا ملقلا نم ةدمتسملا مالقألا هرطست امو

 هيف سيل هنإو ميركلا لوسرلا اذه لقع ةعس ىلع ميظعلا مسقلا اذهب مسقأ

 هنأو «ءلضفألا عساولا ملعلاو لمكألا لقعلا بحاص وه امنإو «نونج ةبئاش

 ةوبنلاب هصخف همركأو هيلع هللا معنأ دقو لوقعلا لك قوف هلقع نوكي ال فيك

 هذه نإف اهلك مولعلل عماجلا نآرقلا لوزنو ةماعلا ةلاسرلاو ةمتاخلاو ةعماجلا

 .تاقث تاقث هلاجر ةيقبو مسي مل وار هيف :دئاوزلا عمجم يف لاق 60
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 : لاق اذلو ءاهحجرأو لوقعلا لمكأب ىلاعت هللا هصخ نم الإ اهلمحتي ال معنلا

 ةوبنلاب كيلع كبر ةمعن ببسب تنأ ام يأ ء[؟ :ملقلا] © ِنْوُنْجَسِ َكْيَر ةَمْعِيِب تأ آم

 يمني وهف .نونجمب تنأ ام « ءةمكحلاو مولعلا عاونأل عماجلا نآرقلاو ةلاسرلاو

 ةيحجرأ عطاقلا ليلدلاب هل تبثيو ملسو هلآو هيلع هّللا ىلص هؤادعأ هقلتخا ام

 فراعملاو مولعلل عماجلا نآرقلا هيلإ يحوأ نم نأ كلذو ةمكحلاو لقعلا

 هيف نوكي نأ روصتي فيك ؛ةمكح لك قوف يه يتلا ةيلاعلا ةمكحلا هيلإ يحوأو

 .“7!؟صقن وأ للخ ةبئاش

 يف تأرق ءامهريغو ناخيشلا هل ىور يذلا .ةقثلا يعباتلا هبنم نب بهو لاقو

 مل ىلاعت هّللا نأ ؛ .اهعيمج يف تدجوف ةقباسلا بتكلا نم يأ ًاباتك نيعبسو دحأ

 دمحم لقع بنج يف لقعلا نم اهئاضقنإ ىلإ ايندلا ءدب نم سانلا عيمج طعي

 حرش يف اذك» ايأر مهلضفأو ًالقع سانلا حجرأ ملسو هلآو هيلع هّللا ىلص

 يذلا ملاعلل هَ هتهجاوم يف ه هركف ةعسو لَك هلقع لامك ىلجتيو 0

 ةيلقعلا هذه ليوحتو «مهلوقع تلض مهنأ ىتح هتاقبط عيمج يف ةيلهاجلا ترشتن

 الو حيحص ركذو حيجر لقع ىلإ جانحي رمأ وهو ةبئاص ةميلس ةفيطل ةيلقع ىلإ

 ميلاعتلا نكلو «نيملاعلا بر يحوبو نيمكاحلا مكحأ ميلاعتب ناك كلذ نأ بير

 هللا هدعأ دق ربنم قرشم ريبك لقع نم اهل دب ال ةينابرلا تاءاحيإلاو ةيهّإلا

 ىلع هتلدأو «ناثوألا ةدبع ىلع هتجح بيلاسأ ىف لكك هلقع لامك ىلجتيو ءاهلمحل

 .نالذخلا رجح مهماقلإو مهماحفإو «ةجحلا مهمازلإو ؛ىراصنلاو دوهيلا

 : هلوقب انزلا يف هنذأتسي هءاج يذلا باشلا ميلعت يف ِهِكَي هلقع لامك ىلجتيو

 كلذكو :هَو هل لاقف ءال :لاقف «كتنبب وأ كتخأب وأ كمأب سانلا ىنزي نأ ىضرتأ

 . انزلا نم تبت ينأ كدهشأ :لاق نأ الإ باشلا نم ناك امف . هنوهركي سانلا

 رجحلا عضو يف شيرق هتمكح موي همكح يف هلي هلقع لامك ىلجتيو

 يف دوسألا رجحلا عضي نميف اومصتخا ةبعكلا تنب امل ًأشيرق نأ كلذو ءدوسألا

 ىتح ىرخألا نود هعضوم ىلإ هعفرت نأ ديرت ةليبق لك «هيف اومصتخاف ءهعضوم
 ةنفج تبرض نأ رشلا ةدارإ يف لاحلا مهب غلبو «لاتقلل اودعأو اوفلاحتو اورواحت

 ىلع يؤل نب بعك نب يدع ونبو مه اودقاعت مث ءامد ةءولمم ةئفج رادلا دبع
 تثكمف «مدلا ةقعل» اومسف ةنفجلا كلت يف مدلا كلذ يف مهيديأ اولخدأو «توملا

 .74ص نيدلا جارس هللا دبع خيشلا انخيشل ةيدمحملا لئامشلا )١(
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 اوروأشتو دجسملا يف اوعمتجا مهنإ مث ءاسمخ وأ لايل عيرأ كلذ ىلع شيرق

 لخاد لوأ ناكف دجسملا باب نم لخاد لوأ اومكحي نأ ىلع اوقفتا مث ءاوفصانتو
 مهيلإ ىهتنا املف «دمحم اذه انيضر ؛نيمألا اذه :اولاق هوأر املف كي هللا لوسر
 مث هديب هيف هعضوف نكرلا ذخأف ءهب يتأف ءابوث يلإ مله :ِةَي لاق ربخلا هوربخأو
 هب اوغلب اذإ ىتح اولعفف ءًاعيمج هوعفرا مث بوثلا نم ةيحانب ةليبق لك ذخأتل :لاق
 . هيلع ىنب مث هديب وه هعضو هعضوم
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 ا

00000000 

 ا انا و

 دبسو و

 هذخأو ةوادعلاب هل نيدعتملا عم هتظقي يف ِِلَي فيرشلا هلقع لامك ىلجتيو

هيلا ةباتك ملعتي نأ تباث نب ديز رمأ دقف ؛ مهيلع مهركم هدرو مهنم رذحلا عاونأب
 دو

يق مث نمو '' 'مهتعيدخو مهركم نم ظفحتلا بابسأب ًاذخأ كلذو مهتغلو
 نم : ل

 . مهركم نم نمأ موق ةغل ملعت
 للي اهو هتدعو ودعلا دع نع هل فشكي نم بازحألاو ردب موي لسرأو

 بازحألا موي لسرأو . فيرشلا هلقع لامك اهيف ىلجتي يتلا هتظقي د مامت ىلع

 نإ انع لّذخ :هل لاقو ءادعألا فوفص نيب لّدخي يعجشألا دوعسم نب ميعن

 ىلع برحلا رومأ سبلي كو ناك هنأ كلذ نمو «ةعدخ برحلا نإف تعطتسا

 يفو عمجلا يف يف اوديزي وأ عفدلل اودعتسيو اهل اونطفتي ًاليك مهنع اهيفخيو هئادعأ

 . ءامدلل نقح كلذ

 بابسأب وأ ةطيحلاو ظفحتلا بابسأب هذخأب هتظقي لامك ىلع لدي اذه لكو
 هو هلقع لامك نم اذهو «ءادعألا باهرإو فيوخت

 )١( ًاقيلعت يراخبلا ىلإ ةباصإلا ىف ظفاحلا هازع .
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 كنا رادم نسح

 مهبولق بلجيو مهليمتسيلو ءمهرشو مهتلئاغ نم فكيل ىقمحلاو ءاهفسلا يرادي

 ريغ ىهو ةدومحم ةأرادملاو ()(ةقدص سانلا ةارانم) :لوقي ناكو

 نيدلاو ايندلا حالص وأ نيدلا وأ ايندلا رمأ حالصل ايندلا ُلذب ةارادملا نأل ؛ةنهادملا
 . ايندلا حالصل نيدلا لذب يهف ةنهادملا امأو ءاعم

 . فيعض دنسي اعوفرم رباج نع يناربطلاو يدع نبا هأور 21(
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 مشابه سميت اا

 لسرلل هرايتخا نسح

 ىلإ مهثعبيل «ءالقعلا ءايكذألا لسرلا هئاقتنا يف ْهْكَو هلقع لامك ىلجتيو

 .ةلوبقملا مكحلاو ةلوقعملا ججحلاب نولديو نوغلبي كولملاو ءارمألا

 مهنايب ةوقو كولملا نم مهفقاوم يف مهضرع نسح كلذب مهل دهشي

 . مهناهربو

 هعمو ىواس نب رذنملا ىلإ لكي هللا لوسر هثعبي يمرضحلا نب ءالعلا اذهف

 الف لقعلا ميظع كنإ رذنم اي :هل لاق هيلع مدق املف مالسإلا ىلإ هوعدي باتك

 ملع الو برعلل ميركت اهيف سيل نيد رش ةيسوجملا هذه نإ .ةرخآلا يف نرغصت

 نع مركتي نم نولكأيو «هحاكن نم ايحتسي ام نوحكني مهنإ «باتكلا لهأ نع
 «يأرلا الو لقعلا ميدعب تسلو «ةمايقلا موي مهلكأت ًاران ايندلا يف نودبعيو ءهلكأ

 ؟هنمأت ال نأ نوخي ال نملو ؟هقدصت ال نأ ايندلا يف بذكي ال نمل ىغبني له رظناف

 ] ْ ؟هب قثت ال نأ فلخي ال نملو

 لقع وذ عيطتسي ال  هللاو - يذلا يمألا يبنلا وه اذهف ءاذكه اذه ناك نإف

 وأ هوفع يف داز هتيل وأ «هب رمأ هنع ىهن امو ءهنع ىهن هب رمأ ام تيل :لوقي نأ

 هل لاقف ءرظنلا لهأ ركفو لقعلا لهأ ةينمأ ىلع هنم كلذ لك ذإ .هباقع نم صقن

 دود ايندلل هتدجوف ةيسوجملا نيد يدي يف يذلا اذه يف ترظن دق :رذنملا

 هيف نيد لوبق نم ينعنمي امف ءايندلاو ةرخآلل هتيأرف مكنيد يف ترظنو «ةرخآلا
 - مالسإلا يف لخدي يأ - هلبقي نمم سمأ تبجع دقلو ؟توملا ةحارو ةايحلا ةينمأ

 ام ماظعإ نم نأو .لوقعملا هنأ عم .هيف لخدي ال يأ  هدري نمم مويلا تبجعو

 وأ هك لوسرلا اذه ىلإ باهذلا نم يأ عنصأ اميف رظنأسو هلوسر مظعي نأ هب ءاج

 نمم مويلا تبيجعو هلوق نإف ءملسي ال وأ ملسي هنأ يف ال كلذ ريغ وأ هتبتاكم

 .هريغو (بهاوملا حرش » يف امك .ها قح نيد هنأب هنم فارتعا «هدري

 هثعب نينمؤملا مأ ةملس مأ قيقش يموزخملا ةيمأ نب رجاهملا اذهو

 رجاهملا هيلع مدق املف ريمح كولم دحأ لالك دبع نب ثراحلا ىلإ لكي هَّللا لوسر

 ؛هنع تئطخف هسفن ىفطصملا هيلع ضرع نم لوأ تنك كنإ ثراح اي :هل لاق

 اذإو «كولملا بلاغ يف رظناف كولملا ةبلغ يف ترظن اذإو ًاردق كولملا مظعأ تنأو
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 ءاهرابخأ تيقبو اهراثآ تبهذ كولم كلبق ناك دقو ءكدغ فخف كموي كرس

 نم مهنمو توملا هكردأ نم مهنمف «ًاليلق اودوزتو ءاديعب اولمأو ءًاليوط اوشاع

 مل كدارأ نإو كعنمي مل ىدهلا تدرأ نإ يذلا برلا ىلإ كوعدأ انأو ٍمقنلا هتلكأ

 الو هب رمأي امم نسحأ ءيش سيل يذلا يمألا يبنلا ىلإ كوعدأو ءدحأ كنم هعنمي

 . هنع ىهني امم حبقأ

 يفخت امو نيعألا ةنئاخ ملعيو .تيملا ييحيو يحلا تيمي ابر كل نأ ملعاو

 . 2« فنألا ضورلا 7 يف امك ها ءرودصلا

 كلم سقوقملا ىلإ ِةِلَك هللا لوسر ينثعب :ةعتلب يبأ نب بطاح لاق

 ؛ يلايل هدنع تمقأو «هلزنم يف ينلزنأف لَك هللا لوسر باتكب هتئجف «ةيردنكسإلا

 لاق ىنم ينم همهفت نأ بحأ مالكب كملكأس ينإ «لاقف هتقراطب عمج دقو يلإ ثعب مل

 وه ءىلب :تلق ؟ايبن وه سيلأ «كبحاص نع ينربخأ :لاق مله :تلق

 نم هوجرخأ ثيح هموق ىلع عدي مل اذكه ناك ثيح هل امف :لاق هّللا لوسر

 وه ىلب :لاق ؟هّللا لوسر هنأ دهشتأ ميرم نبا ىسيعف :هل تلق ؟اهريغ ىلإ هتدلب

 مهيلع اعد نوكي الأ هبلص اودارأف هموق هذخأ ثيح هل امف :هل تلقف . هللا لوسر

 ءاج ميكح تنأ «تنسحأ :لاق !ايندلا ءامس يف هيلإ هّللا هعفر ىتح هللا مهكلهي نأب

 ىلإ كغلبي نم كعم لسرأو «دمحم ىلإ كعم اهب ثعبأ اياده هذه «ميكح دنع نم

 نبا ميهاربإ مأ نهنم راوج ثالث لي هللا لوسرل ىدهأف :لاق .كنمأم

 .يودعلا ةفيذح نب مهج يبأل ِةِي هللا لوسر اهبهو ىرخأو ِهنِلَي هللا لوسر

 . مهفرط نم فرط عم بايثب لسرأو «يراصنألا تباث نب ناسحل اهبهو ىرخأو
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 1 ةيندبلا هتوف لامك
 وه اذهو ندبلا ةوقو بلقلا ةعاجش نيب ِلَي دمحم انديسل ىلاعت هللا عمج

 . ةلوجرلا يف لامكلا

 ميعن وبأو يقهيبلاو متاح يبأ نباو ريرج نباو دعس نبا ىور دقف
 قدنخلا موي انك انإ :لاق هنأ هنع هللا يضر رباج انديس نع هل ظفللاو يراخبلاو
 ىف تضرع ةيدك هذه :اولاقف ِةيِكَي ىبنلا اوؤاجف ةديدش '''ةيدك تضرعف رفحن
 ال مايأ ةثالث انثبلو ءرجحب بوصعم هئطبو ماق مث لزان انأ :لاقف «قدنخلا
 هذه .ليهأ ًابيثك داعف ةيدكلا ىف برضف لوعملا للي ىبنلا ذخأف ءًاقاوذ قوذن

 تنيب ىرخألا تاياورلا كلت نأ امك «ةرخص اهنأب ىرخأ تاياور اهترسف ةيدكلا
 .مهلواعم اهيف ترسكتو اهتلازإ نع اوزجع نأ دعب الإ ِةِكَي يبنلل اوبهذي مل مهنأ
 ةرخصلا كلت ىف قي هنم تناك ىتلا تابرضلا نأ ًاضيأ تاياورلا كلت تنابأو

 ا ْ . طقف ًاثالث
 ثالث نم رثكأ هنم لمحتت مل ةرخصلا نأ ِلكك هتوق نم رهبي يذلاو

 ءاهيف هولواح ام ةرثك نم مهنع هللا يضر هباحصأ دعاوس تلك دقو تابرض

 قذي مل مايأ ةثالث هيلع ىضمو عوجلا نم نطبلا بوصعم وهو ٍِككَي هتوق هذه
 امف «ندبلا يف لازهلاو فعضلا نم قلطملا عوجلا هثدحي ام فورعمو .ًاماعط
 عئاج ريغ ناك ولف «ةثالث ًامايأ لكألا مدع نم ناك يذلا ديدشلا عوجلاب كلاب
 امع اريثك ديزت يتلا هذه ةوق يأو «كش ريغ نم ريثكب اذه قوف هتوق تناك

 قيرط نم يقهيبلل ظفللاو قرط نم يقهيبلاو ميعن وبأ جرخأو ؟تعمس

 ول :لاقف ْمِلسَأ :ديزي دبع نب ةناكرل لاق ِةكَي هللا لوسر نأ ءراسي نب قاحسإ

 دشأ نم ةناكر ناكو لك هّللا لوسر هل لاقف .تلعفل ًاقح لوقت ام نأ ملعأ
 لوسر ماقف ءمعن :لاق ءقح كلذ نأ ملعت كتعرص نأ كتيأرأ :سانلا

 ةيناثلا هذخأف ٍهلكك هللا لوسر هل داعف ءدمحم اي دع :هل لاقف ءهعرصف خلك هللا
 اذه لثم رأ مل رحس اذه :لوقي وهو ةناكر قلطناف «ضرألا ىلع هعرصف

 .ةرخص :ةيلك )١(
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 . ضرألا ىلإ يبنج تعضو نيح ًائيش يسفن نم تكلم ام هّللاو ءطق ًارحس

 ملسأ هنأب حرص هيفو هسفن ةناكر قيرط نم ثيدحلا اذه يور دقو
 تعضو نيح ًائيش يسفن نم تكلم ام هّللاو :ةناكر لوق رظناو ءهنع هللا يضر
 ركذي ًائيش ناك ام هنع هّللا يضر ةناكر نأ هنم ملعت «ضرألا ىلإ يبنج
 ةالصلا هيلع هلبق دحأ هعرص امو ًاندب شيرق ىوقأ ناك هنأ عم ِةكي هديب
 . مالسلاو
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 مولعلا هيلع ىلاعت هَّللا ضافأ «مهفلا ميظع ملعلا عساو ِهِكي هَّللا لوسر ناك
 لَك هملع ةعسب ىلاعتو هناحبس نلعأ دقو «ةريفولا ةيلاعلا فراعملاو ةريثكلا ةعفانلا

 هَل اَمكَلَمَلَعَو َكلَمْلعو ةمكطاَو بتكلا لَيلَع ُهَسأ َلّرْنأَو## : هناحبس لاقف هلضف ميظعب ملعأو

 ١١7[. :ءاسنلا] «اًميِظَع َكَيَلَح هلأ لصف جن تاكو ُمَلْعَت كد

 («نيحيحصلا يف درو امك ىلاعت هللاب مهفرعأو ىلاعت هللا قلخ ملعأ ِْكك وهف

 . «انأ هللاب مكملعأو مكاقتأ نإ » : لاق ِدَيِلكَي هنأ

 . « هّللاب مكفرعأ انأ 9 :يليصألا ةياور يفو

 مهيلع ىلاعت هّللا تاولص هئايبنأو هلسرل ىلاعت هللا ميلاعت يف رّبدت نمو

 ىلاعت هللا هملع دق لَك دمحم انديس نأ ايلج هل حضتي ميركلا نآرقلا ي ىف ةدراولا

 نكت ْمَلاَم َكلَمْلَع عو# :لاق هناحبس هنأل كلذو .معأو عمجأو رفوأو رثكأ يه ًامولع

 هللا اهملع يتلا مولعلا عيمج - معتل لومشلاو مومعلل يه ىتلا «ام7 ب ءيجف «ُّهَلَعَت

 ءاجو ؛ هيلع هناحبس هللا اهضانأ يتلا مولعلا نم اهريغ لمشتلو هئايبنأو هلسرل ىلاعت

 اولأس سانلا نأ :هنع هللا يضر سنأ نع ملسمل ظفللاو «نيحيحصلا يف

 دعصف موي تاذ جرخف «ةلئسألا هيلع اورثكأ يأ ةلأسملاب هوفخأ ىتح هِي هللا يبن

 . 2 مكل هتنيب الإ ءيش نع ينولأست ال ينولس :لاقف رينملا

 ثيدحلا اذه يف ءاجو « اذه يماقم يف تمد ام هب مكتربخأ الإ» : هياور يفو

 ةنجلا يل تروص ينأ ءرشلاو ريخلا يف طق مويلاك رأ مل» :لاق ٍةِكك هَّللا لوسر نأ

 . ( طئاحلا اذه نود امهتيأرف رائلاو

 نآرقلاو .,هقئاقحو همولعب نآرقلا هل عمج ىلاعت هللا نأ لي هملع ةعس نمو

 انديس مولعب كنظ امف امج نييبس 0” ترقوألا ةسئافلا ةروس يلع مكل تسلك
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 : ىلاعت لاق «تابيغملا نم ريثك نم هيلع هللا هعلطأ ام لَك همولع ةعس نمو

 دقو [؟7 .11 :نجلا] 4لوُسَر نم قَرَأَ هام ويتبع ل رهط اكَم ِبْيَعلا مدع
 ىتح قلخلا ءدب ىلع ِهِِكَي هعالطإ : كلذ نمو «تابيغملا نم ريثك ىلع ىلاعت هللا هعلطأ

 نب رمع نع يراخبلا هاور ام هيلع لد امك رانلا رانلا لهأو «ةنجلا ةنجلا لهأ لخد

 قلخلا ءدب نع انربخأف ءًاماقم كك هللا لوسر انيف ماق :لاق هنع هللا يضر باطخلا
 يفو .هيسن نم هيسنو «.هظفح نم هظفح «رانلا رانلا لهأو «ةنجلا ةنجلا لهأ لخد ىتح

 هيف كرت ام «ًاماقم انيف لي هللا لوسر ماق :لاق هنع هللا يضر ةفيذح نع «نيحيحصلا ١
 تنك دقو : ةفيذح لاق هلهج نم هلهجو ءهملع نم هملع «هركذ الإ ةعاسلا مايق ىلإ ًائيش

 . هفرعف هآرف باغ اذإ لجرلا لجرلا فرعي امك هفرعأف هتيسن تنك دق ءيشلا ىرأ

 نع «ملسم حيحص » يفف «ةمايقلا موي ىلإ هدعب نئاك وه امع ِةيِكَي ربخأ امك
 رجفلا اموي ِهك هللا لوسر انب ىلص :لاق هنع هللا يضر يراصنألا بطخأ نب ورمع

 انبطخف ربنملا دعص مث «ىلصف لزنف ءرهظلا ترضح ىتح انبطخف ربنملا دعصو

 «سمشلا تبرغ ىتح انبطخف ربنملا دعص مث «ىلصف لزنف ءرصعلا ترضح ىتح
 . انظفحأ انملعأف «ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امب انربخأف

 ةفيذح نع دواد وبأ ىورو «هنع ربخأ الإ ةمايقلا موي ىلإ نوكي أرمأ كرتامف

 كرت ام هّللاو ؟اوسانت مأ يباحصأ يسنأ يردأ ام هّنلاو :لاق هنع هللا يضر

 الإ ًادعاصف ةئامثالث هعم نم غلبي ايندلا يضقنت نأ ىلإ ةنتف دئاق نم ِةِلَ هللا لوسر

 طارشأ عيمج نع ربخأ هي هنأ درو امك «هتليبق مساو هيبأ مساو همساب انل هامس

 لاوحأو ءاهخزاربو ةرخآلا لاوحأ نع ربخأو «ىربكلاو ىطسولاو ىرغصلا ةعاسلا
 . ةنسلا بتك يف نيبم وه امك اهلك مهرومأ ليصافتو رانلا لهأ لاوحأو «ةنجلا لهأ

 : كلذ نمو لَم هيلع ىلاعت هللا اهضافأ يتلا مولعلا ةعس ىلع ليلد اذه يفو

 ىلإ هب جرع ِهكَي هنأ نم جارعملا ثيداحأ يف حص امك ملاوعلا ىلع ِهْيو هعالطإ

 مهيلع لسرلا عم عمتجاو ىأر ام اهيف ىأرو ةدحاو ةدحاو اهلخدو عبسلا تاومسلا
 ليلدب .«شرعلا ملاع ىلع ىلاعت هللا هعلطأ ِةِكي هنأ درو امك . مالسلاو ةالصلا

 نأو شرعلا نع ملكت كي هنأ درو امك .ملاوعلا عسوأ هنأو شرعلا ةعس نيب هلك هنأ

 نعو شرعلا ةلمح نع ِِيِلَي ثدحتو :زوتكلا هل نأو ءمئاوقلا هل نأو «لالظلا هل

 دمحم انأ» :لاق هك يبنلا نأ «دنسملا 7 يف درو امك مهمظعو شرعلا ةلمح ةوق

 تملعو «همتاوخو ملكلا حتاوف تيتوأ «ًثالث اهلاق ءيدعب يبن الو «يمألا يبنلا

 . ثيدحلا «شرعلا ةلمحو «رانلا ةنزخ مك

 ةدع يف هل اتلّثمو رانلاو ةنجلا ملاع ىلع ىلاعت هللا هعلطأ كي هنأ درو امك
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 سا يك #7
 ممم

 اذإو ءؤولؤللا ذبانج اهيف اذإف ةنجلا تلخدأ مث) جارعملا ثيدح يفف .تابسانم

 . ( رفذألا كسملا اهبارت

 .مهنوؤشو مهلاوحأو خزربلا ملاع ىلع ىلاعت هللا هعلطأ ِك هنأ درو امك

 ذخأو ءضوحلا ملاعو ءضرعلا ملاعو ءهيف سانلا لاوحأو ءرشحلا ملاعو

 ثّدحو ءرانلا لهأو ةنجلا لهأ لاوحأو «طارصلاو نازيملاو باسحلاو فحمصلا

 . لِي مهرومأ لصفو ملاوعلا كلت عيمج نع

 الملا نيب يرجي امو ةيولعلا ملاوعلا ىلع ىلاعت هللا هعلطأ ٍةلكي هنأ درو امك

 امك اهفرعو اهلك ءايشألا تلجتو «تاجردلاو تارافكلا لوح ماصتخالا نم ىلعألا

 نم تمق ينإ) : :لاق هنأ لَك هنع امهريغو دمحأو يذمرتلا هاور يذلا ثيدحلا يف

 زع يبرب انأ اذإف « «تلقثتسا ىتح يتالص يف تسعنف ؛يل ردق ام تيلصف ليللا

 .(«يردأ ال : تلق ؟ىلعألا الملا مصتخي ميف دمحم اي : يل لاقف لجو

 يل ىلجتف » :لاق ىتح مولعلا ِهلكك يبنلا ىلع ضيفي ىلاعت هللا نأ هيفو

 (ضرألا يف امو تاومسلا يف ام تملعف) : :ةياور يفو «تفرعو ءيش لك

 نع ينلأس امف» :هل ةياور يفو «ءيش لك ينمّلعف :يناربطلا ةياور يفو

 يف : :تلق ؟ىلعألا الملا مصتخي ميف دمحم اي : يل لاق مث هتملع الإ ءيش

 . ثيدحلا «تاجردلاو تارافكلا

 اهماكحأبو تاناويحلا ممأ عاونأو تاقولخملا فانصأب ِةلي همولع ةعس نمو

 .اهرومأ ليصافتو اهعاضوأو

 هنع هّللا يضر ءادردلا يبأ نع حيحصلا لاجر هلاجر دانسإب يناربطلا ىور

 هنم انل ركذ الإ هيحانجب ريطي رئاط ءامسلا يف امو ِةلي هللا لوسر انكرت دقل» :لاق

 انكرت دقل)» : :لاق هنع هّللا يضر رذ يبأ نع دمحأ مامإلا ىورو ءاملع

 دازو «املع هنم انل ركذ الإ ء ءامسلا يف هيحانج رئاط كرحي امو يكب هللا لوسر

 نم دعابيو ةنجلا نم برقي ءيش يقب ام :َهكي يبنلا لاقف ًاضيأ هتياور يف ىناربطلا

 00 ْ .«مكل هتنيب دقو الإ رانلا

 ىلع ليلد اذه يفو ءريطلا ملاع لوح ًاريبك ًاملع ةباحصلل ِهللي ركذ دقف

 . هلك ملاعلا فانصأ يحاون يف ملعلا عساو ناك ني هنأ

 ملاعلا حلاصمب ةقلعتملا ةينوكلا ماهملا عيمج نيب ِدِلكَي هنأ ىلع ليلد هيف ًاضيأو
 . تارايتعالاو هوجولا عيمج نم رشبلا ةداعسو

 ةيحان نايب لمهي هنأ هنم روصتي فيك ريطلا ملاع ركذ لوانت يذلا لكي هنإف
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 ريطلا ملاع ركذ لوانتيو ءاهركذ كرتيو «ةيرشبلا حلاصملا يحاون نم ةيحالصإ

 . ةيرشبلا تاداعسلا قرطو ةيحالصإلا يحاونلا عيمج نيب ٍكو هنأ لب ال ؟همكحأو

 دقو هيلع اهضافأ يذلا ىلاعت هّللا الإ اهب طيحي ال كك همولع راحب نإو اذه

 نأ هنع هللا يضر سنأ نع يراخبلل ظفللاو .ءامهريغو «نيحيحصلا) ىف ءاج

 ركذف «ربنملا ىلع ماق ملس املف رهظلا ىلصف سمشلا تغاز نيح جرخ لَو يبنلا

 ءيش نع لأسي نأ بحأ نم» :لاق مث ًاماظع ًارومأ اهيدي نيب نأ ركذو ةعاسلا

 ام هب مكتربخأ الإ ناك (ءيش يأ نع يأ) ءيش نع ينولأست ال هللاوف هنع لأسيلف

 نأ كك هّللا لوسر رثكأو «ءاكبلا راصنألا رثكأف : سنأ لاق «اذه يماقم يف تمد

 :لاق ؟هّللا لوسر اي يلخدم نيأ :لاقف لجر ماقف» : سنأ لاقف « ينولس :لوقي

 مث «ةفاذح كوبأ» :لاق ؟هّللا لوسر اي ىبأ ْنَم :ةفاذح نب هللا دبع لاقف «رانلا

 ابر هللاب انيضر :لاقف هيتبكر ىلع رمع كربف ؛ ينولس «ينولس» :لوقي نأ رثكأ

 رمع لاق نيح لي هَّللا لوسر تكسف :لاق .الوسر ْي دمحمبو ًانيد مالسإلابو

 رانلاو ةنجلا يلع تضرع دقل هديب يسفن يذلاو» :هلكك هللا لوسر لاق مث «ءكلذ

 . «رشلاو ريخلا يف مويلاك رأ ملف «يلصأ انأو طئاحلا اذه ضرع يف ًافنآ

 هماقم يف ماد ام «مهل ادب ءيش يأ نع هولأسي نأ ةباحصلل يت نذأ دقف

 . كلذ



 46 لماكلا ناسنإلا خدي دمحم 5ك

 هتغالبو هتحاصف لامك

 يتوأ ءانايب مهحضوأو :ًاناسل ىلاعت هّللا قلخ حصفأ ِةكَي هللا لوسر ناك

 .ةمكحملا اياضقلاو ءرمألا عطاوقو ءرجزلا عراوقو .مكحلا عئادبو ملكلا عماوج
 ةلدألاو «ةعطاقلا نيهاربلاو «ةغمادلا ججحلاو «ةغلابلا ظعاوملاو «ةمربملا اياصولاو
 اهلاق يمألا يبنلا دمحم انأ : لاقق ناديملا اذه يف هسفن نع ثدحت دقو . ةعطاسلا

 . '”ثيدحلا ءهعماوجو همتاوخو ملكلا حتاوف تيتوأ «يدعب يبن الو  ًاثال

 ًاعماج ًاناسل ىلاعت هّللا هاتآ دقو ىلاعت هللا قلخ حصفأ نوكي ال فيكف
 دق ينإ سانلا اهيأ اي) :ربنملا ىلع وهو لاقو «ةريسيلا ظافلألا يف ةريثكلا يناعملل
 نع هللا يضر رمع هلأسو ””«ًاراصتخا يل رصتخاو هميتاوخو ملكلا عم اوج تيطعأ
 ؟انرهظأ نيب نم جرخت ملو انحصفأ كل ام هّللا يبن اي : :هلوقب هتحاصف رس
 . ””اهتظفحف ليربج اهب ينءاجف تسرد دق ليعامسإ ةغل تناك :ِِكك لاقف

 زجعملا لهسلا بولسألا نم يتوأ دق يمألا ًادمحم نأ ىلع سانلا عمجأ دقو
 ملكلا عماوج هلف اهمامز اوكلمو ةيبرعلا مهل تناد نمم ملعتم الو ٌمّلعم َتؤي مل ام
 ائيضم تارابع يف ةدلاخ حاحص ناعمو لزج لوقو عصان ظفل يف مكحلا عئادبو

 همالك ىلع هللا ىقلأ» :لوسرلا مالك فصي ظحاجلا لوقيو ءاهيف فلكت ال ةقرشم
 هتداعإ نع هئانغتسا عم وهو ةوالحلاو ةباهملا نيب هل عمجو لوبقلاب هاشغو ةبحملا
 هل تراب الو مدقلا هل تلز الو ةملك هل طقست مل هتدواعم ىلإ عماسلا ةجاح ةلقو
 امب الإ مصخلا تاكسإ سمتلي الو ءبيطخ همحفأ الو مصخ هل مقي ملو ةجح
 الو ًاعفن معأ طق مالكب سانلا عمسي مل مث «قدصلاب الإ جتحي الو .مصخلا هفرعي
 نم ةبيرغ ةملك تعمس ام : ىلع لوقي كي همالك نم ًانزو لدعأ الو أظفل قدصأ

 امو «هفنأ فتح تام» :لوقي هلتعمسو ِةلَي هللا لوسر نم اهتعمس دقو الإ برعلا

 . هلبق يبرع نم اهتعمس

 .هريغو دنسملا يف دمحأ هاور )١(

 . ىلعي يبأل ريثك نبأ ظفاحلا هآزع 6

 .بهاوملا حرش يف اذك ناهبصأ خيرات يف ميعن وبأ هاور ()
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 لوقت ءهيلإ سلج نم هظفحي ريصقت الو هيف لوضف ال ًانيب كي همالك ناك
 لصف ِنَيِب مالكب ملكتي ناك نكلو اذه مكدرسك هرسي هللا لوسر ناك ام :ةشئاع

 داعلا هدع ول اثيدح ثدحي ناك هنأ :ًاضيأ اهنع يورو .«هيلإ سلج نم هظفحي

 .ًاثالث اهدر ٍةملكب ملكت اذإ ناك :ستأ لوقيو ءهاصحأل

 ًاناَحل ينلعجي مل هّللا نإ :لاقف «كنم حصفأ انيأر ام :هباحصأ هل لاقو

 ."'”نآرقلا هباتك مالكلا ريخ يل راتخا

 : لاق ؟لامجلا ام سابعلا هلأس امل كلذلو نحللا هركيو ةحاصفلا حدمي ناكو

 ." هناسل ةحاصف :لاقف ؟لجرلا ىف لامجلا ام هلأس هنأ ةياور ىفو .“””ناسللا

 , 2 0هناسل نم حلصأ ًاءرما هللا محر :لاقو

 اهرواحيو اهناسلب اهنم ةمأ لك بطاخي ناك كي هنأ هتحاصف لامك نمو

 نطوم ريغ يف هنولأسي هباحصأ نم ريثك ناك ىتح اهتغالب عزنم يف اهيرابيو اهتغلب
 سميلو هققحتو كلذ ٌملع هريسو هثيدح لمات نمو .هلوق ريسمتو .همالك حرش نع

 (""اهطاهوو ؟'”اهعرف مكل نإ :نادمه ىلإ هباتك رظناو «ءنميلا كولمو

 ''"ههمارصو 2''”ههئفد نم انل «“"”اهءافع نوعرتو ”اهفالع نولكأت :« ””اهزازعو

 ('؟”بانلاو ''"9بلغلا ةقدصلا نم مهلو .'''"'ةنامألاو قاثيملاب اوملس ام

 . سودرفلا يف يمليدلا ىلإ ريغصلا عماجلا يف هأزع 20

 . مكاحلا هاورو لسرم وه يواقرزلا لاق )0

 . يركسعلا هآور 2١

 . بهاوملا حرش يف اذك يركسعلا هآور 2

 . عاقبلا تاعفترم نم ضرألا نم عفترا ام يهو )0

 . ضفخنا امو لفس امو ةطهولا يهو (7)

 .هيلع دح الو كلم ال امم ضرألا نم بلصو دتشا ام وهو 03970

 . ةيشاملا هلكأت ام وهو فلع عمج (4)

 . سردنا اذإ ءيشلا افع نم رثأ الو كلم هيف دحأل سيل امب هورسف (9)

 ذختي اهنأل كلذب تيمس منغلاو لبإلاب انه هرسفو ةزمهلاف ءافلا نوكسو ةلمهملا لادلا رسكب :ءفدلا )25١(

 .هب أفدتي ًاثاثأ اهرابوأو اهفاوصأ نم

 .ردصملاب

 )١0( ةضورفملا ةاكزلا نم هنوطعي ام ماللا ديدشتب اوملس امب دارملاو .
 ) )1هنانسأ تطقس يذلا مرهلا نسملا لمجلا هانعم .

 )١5( ثانإلا قونلاب صوصخم هنأ الإ ىنعم بلثلا لثم .
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 *”غلاصلا اهيف مهيلعو «"”يراوحلا شبكلاو "”نجادلا ضرافلاو '”ليصفلاو
2) 

 حرافلاو

 ثعباو .'"”اهقذمو ''اهضخمو اهضحم يف مهل كراب مهللا :دهنل قلك هلوقو
 .دلولاو لاملا يف مهل كرابو .'**”دمثلا هل رجفاو «*”رثدلا يف اهيعار

 هلإ ال نأ دهش نمو .ًانسحم ناك ةاكزلا ىنآ نمو ءًاملسم ناك ةالصلا ماقأ نم

 ططلت ال ٠ .كلملا عئاضوو '' '”كرشلا عئادو دهن ينب اي مكل ٠ .ًاصلخم ناك هللا الإ

 يف مهل بتكو .ةالصلا نع لقاثتت الو ''""ةايحلا يف ْدذحلت الو '''”ةاكزلا يف
 (09 لفلاو "*بوكرلا نانعلا وذو ؟'*”.شيرفلاو 050 ضرافلا مكلو ةضيرفلا ةفيظولا

 ام "”'وكرد سبحي الو "*'يكحلط دضعي الو 140 كحرس عنمي ال ''"”سيبضلا

 .ريغصلا ةقانلا دلو )١(

 . ةنسملا ةمرهلا ةرقبلا :ضرافلا (؟)

 . منغلا نم ريبكلا ركذلا :شبكلا ()

 ةنسلا يف هنس ىهتناو لمك ام منغلاو رقبلا نم وهو ةمجعم نيغو مالو ةلمهم ءاصب : غلاصلا 0

 .ةسداسلا

 .ىلوألا ةنسلا يف وهو نينس سمخ لمكأ ام رفاحلا تاوذ نم :حراقلا (5)

 .نبللا هيف يذلا ءاقسلا كيرحت هلصأ :صضضخملاو ضحملا (5)

 . طولخملا نبللا يف لمعتسا مث جزملاو طلخلا هانعم لصأو (0)

 .تابنلا ةرثكو بصخلا :رثدلا ليقو هقوف امف دحاولا ىلع عقيو ةريثكلا لبإلا وهو (4)

 .ليلقلا ءاملا وهو (9)

 لتقو اوبراحت اذإ اولتق امب ةذخاؤملا مدعبو بورحلا دعب مهنيب تعقو يتلا مهدوهع دارملا نأ رهاظلاو )20١

 .رده ءامدلا نم اوقارأ امو ًاضعب مهضعب

 .اهعنمت ال يأ )١١(

 . قحلا نع لدعو راج اذإ ًاداحلإ دحلا نم (١؟)

 .ةاكزلا هب حصت ال هنأل ءابصنالا ىلع نوكي الو مكنم ذخؤي ال ينعي (1)

 )١5( جاتتلاب دهعلا ثيدحلا .

 .لولذلا بوكرملا وه ءارلا حتفب :بوكرلا )١5(

 . ليخلا نم ريغصلا :رهملا (0)

 .بوكرلا ريسعلا رهملا (100)

 . ىعرملل ةادغلاب حرست يتلا ةيشاملا يهو (14)

 .ماظع رجش :حلطلا )١9(

 ةقدصلا ذخأي نم اهدعيل هيف عمتجي ناكم يف ىعرملا نع سبحت ال ردلا تاوذ ماعنألا انه هب دارملاو 020(

 .اهرد عنمو اهيعر مدعب اهبحاص ررض نم هيف امل
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 مد سس حكيك يح ل

 ىبأ نمو ةمذلاو دهعلاب ءافولا هّلَف ٌرقأ نمو ؟"”قابرلا اولكأتو "'”قامرلا اورمضت مل
 . "”ةوبرلا هيلعف

 يف :هيفو بيباشملا عاروألاو ةلهابعلا لايقألا ىلإ رجح نب لئاول هباتك نمو

 بويسلا يفو ''”ةجبقلا اوطناو « ”0كانض الو © طايلألا ةروقم ال «©!ةاش ةعيتلا

 مم ىنز نمو '''”ًاماع هوضفوتساو "”ةئام هوعقصاف ركب مم ىنز نمو '*””سمخلا
 هللا ضئارف يف 090 الو ©0150 بدلا يف ميصوت الو ('١"هيماضألاب هوجرضف بيث

 سنأل هباتك نم اذه نيأ .لايقألا ىلع 2'*”لفرتي رجح نب .لئاوو مارح ركسم لكو

 طمنلا اذه ىلع مهتغالبو دحلا اذه ىلع ءالؤه مالك ناك امل ءروهشملا ةقدصلا يف

 طمنلا اذه ىلع لزن ام سانلل نيبيل مهعم اهلمعتسا ظافلألا هذه مهلامعتسا رثكأو

 .نوملعي امب سانلا ثدحيلو

 ديلاو ''*”ةيطنملا يه ايلعلا ديلا نإف :يدعسلا ةيطع ثيدح يف هلوقكو
 ثيدح ىف هلوقو ءانتغلب ِهِلكك هللا لوسر انملكف :لاق .2'"ةاطنملا يه ىلفسلا

 )١( قحلا نع مكبولق قضت مل ام ىنعملاو قافنلا وه قامرلا ءاومتكتو اوفخت ىنعمب اورمضت .
 نأ ىنعملاو هقنع نم مالسإلا ةقبر علخ ثيدحلا يفو «مئاهبلا هب دشي ىرع هيف لبح يهو ةقبر عمج )0

 . مالسإلا نع اوعجرتو دهعلا اوضقنت مل ام انم مكيلع ررقم رمأ اذه

 .هل ةبوقع ةاكزلا ةضيرف ىلع ةدايز هنم ذخؤي نأب ةوبرلا ترسفو «ةدايزلا يأ ةلمهملا ءارلا ثيلثتب :ةوبرلا ()

مدخلا نم ةقدصلا هيف بجت ام ىندأ يه ليقو لبإلا نم سمخلا ليقو منغلا نم نوعبرألا :ةعيتلا 0(
 

 .لبالاو

 ريعتساف دوعلا رشق وهو طيل عمج طايلألاو لازهلا نم دلجلا ةيخرتسملا يهو راروقإلا نم :ةروقم ()

 . ةصقانلا اهب ينعملاو ةعوطقملا :ةروقملا ليقو هقصلأ اذإ هطولي هطال نم دلجلل

 .اهتدوجل ذخؤت الف ةنيمسلا محللا ةريثكلا يهو اهرسكو ةمجعملا داضلا حتفب 03(

 نم ىلعأ الو ىندأب تسيل ىطسولا ةاشلا يأ ةجبثلا ءدعس ينبل وأ نميلا لهأ ةغل ءاطعإ ىنعمب ءاطنا 0

 . هطسو ءيش لك جبث

 .زئاكرلا وهو بيس عمج :بويسلا (4)

 .هوبرضاف يأ هوعقصاف بيث نمو ركب نم ةياهنلا يف امك هلصأ بيث مم هلوق نم يتأي امو ركب مم هلوق 0

 .هوبرغو هوفنا وأ هودرطا يأ )٠١(
 .ةراجحلا :ميماضألاو لتقي وأ همد ليسي ىتح هومجرا يأ )١1١(

ف هّللا دودح ةماقإ يف لسك الو راع الو بيع الو رسك ال يأ راعلاو بيعلا وهو مصولا نم ميصوت (1؟)
 ال

 . اوباحت

ددرت الو ةريخ ال يأ ءاهف نيتحوتفم ةففخم ميمف ةلمهمب همع الو ةياور يفو .ءاطغ الو رتس ال يأ (15)
. 

 .سأرتيو لمأتي يأ )١5(
 . ةيطعملا يأ (١ه)

 .ةاطعملا يأ (15)
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 ينب ةغل يهو تئش امع لس يأ «كنع لس :ِكَي يبنلا هل لاقف ءهلأس نيح يرماعلا

 . رماع

 دقف ةروثأملا همكحو هملك عماوجو ةمولعملا هتحاصفو داتعملا همالك امأو

 يزاوي ال ام اهنمو «بتكلا اهيناعمو اهظافلأ يف تعمجو «نيواودلا اهيف سانلا َفَلُأ

 .ةغالب يرابي الو ةحاصف

 (تايتلاب لامعألا امنإ» : كي همالكب ًاكربت كلذ نم ةحلاص ةلمج ركذنو

 . [ناخيشلا هاور]

 هاور] .(هلمع نم ريخ نمؤملا ةين «هاون ام الإ هلمع نم لماعلل سيل»

 .[يناربطلا

 .[ناخيشلا هاور] « ىبكرا هللا ليخ ايد»
 . شحولا رامح :ارفلاو [يزمرهمارلا هاور] «ارفلا فوج يف ديصلا لك»
 .[ناخيشلا هاور] «ةعدخ سبرحلا

 [يزمرهمارلا هاور] «ءوسلا تبنملا يف ءانسحلا ةأرملا «نمدلا ءارضخو مكايإ»

 .رعبلا يهو ةنمد عمج : نمدلاو

 .[هجام نباو دمحأ مامإلا هاور] «هسفن ىلع الإ ناج ينجي ال

 نبا هاور] «هسفن بلغ نم ديدشلا امنإو سانلا بلغ نم ديدشلا سيل»

 . [ناّبح

 هاور] «بضغلا دنع هسفن كلمي يذلا ديدشلا امنإ ةعرصلاب ديدشلا سيل»

 . هسفن كلمي يذلا وه لب هريغ عرصي يذلا وه يوقلا سيل يأ [ناخيشلا

 .ةدهاشملا يأ :ةنياعملاو [هريغو دمحأ هاور] «ةنياعملاك ربخلا سيل»

 .[ىليقعلا هاور] (« ةنامألاب سلاجملا

 .[هريغو ةبيش يبأ نبا هاور] «قطنملاب لكوم ءالبلا»
 .(ةقدص رشلا كرت

 .[يراخبلا هاور] «لخبلا نم ىودأ ءاد يأ»

 . عازن الو فالخ اهيف يرجي ال يأ - «نازنع اهيف حطتتني ال)

 .[هيلع قفتم] (« هلك ريخ ءايحلا )

 . [سودرفلا دنسم يف هاور] (« عقالب رايدلا عدت ةرجافلا نيميلا

 .[يملسلا نمحرلا دبع وبأ هاور] «مهمداخ موقلا دّيس»

 .[هريغو يناربطلا هاور] «ةدابعلا لضف نم ريخ ملعلا لضف)
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 . (ريخلا اهيصاوتب دوقعم » ظفل يفو «[هيلع قفتم] « ريخلا اهيصاون يف ليخلا»

 ةعيطقو يغبلا ةبوقع رشلا عرسأو «محرلا ةلصو «ربلا أباوث ريخلا عرسأ»

 .[يذمرتلاو دمحأ هاور] «محرلا

 وبأ هاور] «ًامكح رعشلا نم نإو ًالهج ملعلا نم نإو ًارحسل نايبلا نم نإ »

 .[دواد

 .[يراخبلا هاور] «غارفلاو ةحصلا سانلا نم ريثك امهيف نوبغم ناتمعن)

 يف هب لومعم وهو [رازيلاو يقهيبلا هاور] «رانلا يف ةعيدخلاو ركملا)

 . بيغرتلا
 .[هريغو دمحأ هاور] « نمتؤم راشتسملا)

 . حيحص وهو [دمحأ هاورو يناربطلا هاور] «ةبوت مدنلا »

 يف هب لومعم وهو [يناربطلا هاورو يركسعلا هاور] «هلعافك ريخلا ىلع لادلا»

 . بيغرتلا
 .٠ نسح وهو [هريغو دواد وبأو دمحأ هأور] («مصيو يمعي ءيشلا كبح )»

 دمحأ هاور] «مراغ ميعزلاو يضقم نيدلاو ةدودرم ةحنملاو ةادؤم ةيراعلا )

 اهدري مث اهعرزي ضرأ نم هبحاص لجرلا حنمي ام يه : ةحنملاو [هريغو يذمرتلاو

 . نماض يأ : مراغو «ليفكلا يأ :ميعزلاو .اهدري مث اهرد برشي ةاش وأ

 .[يراخبلا هاور] «ةشاكع اهب كقبس )

 نيعك هعفن ىقبي ام لاملا ريخ نأ هانعمو «ةمئان نيعل ةرهاس نيع لاملا ريخ»

 اليل يرجت ءام نيعك راج هباوثو ؛مئان اهبحاصو يرجت يهف ناسنإلا اهيرجي ءاملا
 . مئان اهبحاصو ًاراهنو

 [هريغو دمحأ مامإلا هاور] «ةروبأم ةكس وأ ةرومأم ةرهم ءرملا لام ريخ)

 . لخنلا نم ةفطصم ةقيرط يأ :ةروبأم ةكسو «جاتنلا ةريثك :ةرومأم ىنعمو

 .[ملسم هاور] «هبسن هب عرسي مل هلمع هب أطبأ نم

 كاخأ رز :هانعمو نسح ثيدح وهو [هريغو رازبلا هاور] «ًابح ذدزت ًابغ زز»

 ظ . تقو دعب أتقو

 ىلعي وبأ هاور] «مكقالخأب مهوعسف مكلاومأب سانلا اوعست نل مكنإ»
 .[هريغو

 ةياور يفو ء[ديج هدنسو دمحأ هاور] «قفرب هيف لغوأف نيتم نيدلا اذه نإ»

 : تبنملاو [هريغو رازبلا هاور] «ىقبأ ًارهظ الو عطق ًاضرأ ال تبنملا نإف» :ةدايزب
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 عارسإلا ءاجر قيطت ال ام ىلع اهلمحيو باكرلا فسعي يذلا هب دارملاو عطقنملا

 .املاس هرهظ ىقبأ الو .دارأ يتلا ضرألا عطق وه الف هرهظ عطقنيف

 . [يراخبلا هاور] «هبلغ الإ دحأ نيدلا ٌداشي نلو رسي نيدلا نإ)

 اهاوه هسفن عبتأ نم زجاعلاو .توملا دعب امل لمعو هسفن ناد نم سّيكلا )

 وه :سيكلاو [هححصو مكاحلاو يذمرتلاو دمحأ هاور] « ينامألا هللا ىلع ىنمتو
 .اهبساح يأ : هسمن نادو , لقاعلا

 كسفن يف ددرت ام نأ :ىنعملاو [يناربطلا هاور] «هعدف كردص يف كاح ام »

 . سواسولل تفتلت الو هكرتاف

 ( كادي تبرت نيدلا تاذب كيلعف اهبسحو اهنيدو اهلامو اهلامجل ةأرملا حكنت)
 . تفلاخ اذإ ترقتفا يأ بارتلاب تقصل :تبرتو ء[هيلع قفتم]

 يقهيبلا هاور] «هماقف هليل لاطو هماصف هراهن رصق نمؤملا عيبر ءاتشلا)

 . نسحع هدلس نإ :يمثيهل | لاقو [هريغو

 هانعمو مالك هيفو [هريغو يناربطلا هاور] «ىنفي ال زنكو دفني ال لام ةعانقلا »

 هاور] «ذدصتقا نم لاع الو راشتسا نم مدن الو راختسا نم باخ ام»

 .رقتفا الو يأ دصتقا نم لاع الو ىنعمو قالخألا يف هب لومعم وهو [يناربطلا

 ن.سسححو لقعلا فصن سانلا ىلإ ددوتلاو ةشيعملا فصن ةقفنلا ىف داصتقالا»

 .قالخألا يف نسح وهو [هريغو يقهيبلا هاور] «ملعلا فصن لاؤسلا

 يذمرتلا هاور] «قلخلا نسحك بسح الو فكلاك عرو الو ريبدتلاك لقع ال»
 .ناسللا فك وأ ىذألا فك :فكلاب دارملاو [ناّبح نباو

 مرح ام رجاه نم رجاهملاو هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا)

 . [هيلع قفتم] « ِهّللا

 .[يمليدلا هاور] « ٠ نيراسيلا دحأ

 دمحأ مامإلا هاور] (هل دهع ال نمل نيد الو هل ةنامأ ال نمل ناميإ ال »
 .[هريغو

 . [هكردتسم يف مكاحلا هاور] «ناميإلا نم دهعلا نسحا)

 . [يعاضقلا هاور] (« هئاسل ةحاصفق لجرلا لامج )
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 مم ص سس اش ااا

 . [هريغو يناربطلا هاور] «ايند بلاطو ملع بلاط ناعبشي ال ناموهنم»

 (بجعلا نم دشأ ةشحو الو لقعلا نم زعأ لام الو لهجلا نم دشأ رقف ال»

 .[هجام نبا هاور]

 هاور] «تئش امك نكف تومي ال ناّيدلاو ىلبي ال ربلاو ىسني ال بنذلا»

 . [سودرفلا دنسم يف يمليدلا

 .[يركسعلا هاور] ا" ملع ىلإ ملح نم نسحأ ءيش ىلإ ءيش عمج ام

 .[حيرش وبأ هاور] «ضرألا ايابخ يف قزرلا اوسمتلا»

 هاور] «روبقلا لهأ يف كسفن دعو ليبس رباع وأ بيرغ كنأك ايندلا يف نك»

 .[هريغو يقهيبلا

 .برلا بضغ ئفطت رسلا ةقدصو ءءوسلا عراصم يقت فورعملا عئانص)

 .[يناربطلا هاور] «رمعلا يف ديزت محرلا ةلصو

 لام صقن امو «ةعفر الإ هديزي ال عضاوتلاو ءآزع الإ دبعلا ديزي ال وفعلا»

 .[ةفلتخم ظافلأب هريغو ملسم هاور] ( ةقدص نم

هبطخو هتارضاحمو هتاماقم نم ةفاكلا نع ةفاكلا هتور امم كلذ ريغو
 هتيعدأو 

و هريغ اهب ساقي ال ةبترم كلذ نم لزن هنأ فالخ ال امم هدوهعو
 ًاقبس اهيف زاح

 .هردق ردقي
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 ةيويندلا هقراعم لامك
 ناكسإلا نوؤشل ميظنتلاو طيطحتلاب

 كلذ ريغو قاوسألاو

 لَك هل تناكو ءرودلاو لزانملا ءانبل بيترتلاو طيطختلا ةيلمعب متهي ِكي ناك
 ظفحيو ةراملاو عراشلا قح ظفحي ساسأ ىلع هميظنتو كلذ طيطختب ةعساو ةفرعم
 نم ةبولطملا ةيحصلا دعاوقلا ًاضيأ كلذ يف يعاريو دجسملا قح ظفحيو راجلا قح
 يف اهب صاخلا اهعضوم اهل رودلاف ءهتبسانم مدع وأ ناكملا كلذ يف ءانبلا ةبسانم

 هل قوسلاو .يوبنلا طيطختلا يف هل بسانملا هعضوم هل ناك مامحلاو هِيَ هطيطخت

 كلذ ذيفنت ىلع ٍةقَك هسفنب موقي ناك دقو : : يوبنلا طيطختلا يف هب قئاللا هعضوم

 يغبني ام ىلإ داشرإلاو

 طخ ةنيدملاب رودلا مالسلا هيلع عطقأ امل :هتاقبط يف دعس نبا ىور
 . مويلا هراد نافع نب نامثعل

 هيف ينبف اذه مامحلا عضوم معن :لاقف حيسف ناكم ىلإ يي جرخ دقو
 . '"7ةيوهألا باهمو ءانبلاو ةسدنهلاب ٍهِكي هتفرعم يف لخاد اذهو ءمامحلا

 نم نأ هركسعم يف يداني نأ ثعب كي يبنلا نأ : «نئسلا 7 يف دواد وبأ ىورو
 اوعطقو لزانملا سانلا قيض امل كلذو .هل داهج الف ًاقيرط عطق وأ ًالزنم قيض

 ءرفسلا يف ةيبخألا بصن يف ىتح ماظنلا بحي كي ناك هنأ هنم ذخؤيف ء«قرطلا

 ؟ديشملا ءانبلاو ناطيتسالا لحم يف كلذ بحي ال فيكف
 ءةيحصلا دعاوقلا ىضتقم ىلع نوكت نأ تاءانبلا ىف رمأي ٍديِكي ناك دقو

 هيلع دستف هئانب قوف كءانب ةرت ال :راجلا قح نع هلأس نمل لَو لوقي كلذلو
 هنع بجحت الو :ةياور يفو 'اهنم هل فرغت نأ الإ كرذق حيرب هذؤت الو «حيرلا
 رظنيل هسفنب ماقو هيلإ دشرأو قوسلا لحم مالسلا هيلع راتخا دقو ."' ”هنذإب الإ حيرلا

 .787 ١/ ةيرادإلا بيتارتلا رظنا (؟)
 .دهاوش هلو فيعض هدنس لاقو يقهيبلا هأآور 22,

 48١. /7 بيتارتلا ىف اذك «لماكلا ىف يدع نبا هجرخلأ (*)
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ِ 
 . صقني الف اذه مكقوس معن :لاقو هلجرب ضكرو هبجعأ هآر املف .هيلإ

 اذه مكل سيل : لاقف ميدقلا قوسلا ىلإ كلذ لبق بهذ دق ناكو.
 مث «قوسب

 . ''”هترامع ىلع مهثحو لاق ام لاقف ىناثلا ىلإ عجر

 يف يرجي امع لأسيو مهلاوحأ بقاري ناك هنأ قوسلا رمأب كي همامتها نمو

ع نابكرلا نم ماعطلا نورتشي اوناك مهنأ : رمع نبا نع (حيحصلا » يف
 دهع ىل

لقني ىتح هورتشا ثيح هوعيبي نأ مهعنمي نم مهيلع ثعبف هلي هَّللا لوسر
 ثيح هو

 .٠ | ماعطلا عابي (؟!ءاعطلا ءاس

 .دابل رضاح عيبي نأ ىهنيو .2حيحصلا 7 يف تبث امك نابكرلا يقلت نع ىهنو

دحلا يف ءاج امك «كانه يرجي ام ةبقارمل قوسلا ىلإ هسفنب جرخي دقو
 هني هنأ ثي

 لاق ؟اذه ام ماعطلا بحاص اي :لاقف ًاللب تلانف ؛هدي لخدأف ماعط بحاص ىلع رم

 :لاق مث سانلا هأري ىتح ماعطلا قوف هتلعج الفأ :لاق هللا لوسر اي ءامسلا هتباصأ

 ." "ةنيدملا قوس ىلع رمع لمعتساو «ةكم قوس ىلع صاعلا نب ديعس

 وبأ لوقي «لضفلاو لدعلاب هل هرمأو ناّرولل هتبقارم قوسلا رمأب همامتها نمو

'' ”حجرأو دز : مالسلا هيلع هل لاقف «دزي نازو قوسلا لهأل ناك :ةريره
 ىنعمو .

 . ةفكلا ةدايزب نازيملا حجرت ىتح هيلع دز يأ حجرأو رمتلا يأ نز هلوق

 يف نوكتلو ولغت الئل اهترثكو اهجاورو قاوسألا يف علسلا ريفوتب متهي لكي ناكو

 نبا هاور] («نوعلم ركتحملاو قوزرم بلاجلا » : لوقي ناك أدبملا اذه نمو «ديلا لوانتم

 مهنع فرعي ناك ذإ فرحلا باحصأ ضعب نم سانلا رذحي ناكو [هجام
 بذكلاو شغلا

 ا حتفلا 7 يف لاقو [هجام نبا هاور] «نوغاوصلاو نوغابصلا سانلا بذكأ» :لوقيو

 ىلإ جورخلا ىلع ثحي ناكو «[هريغو دمحأ هاور] دانسإلا برطضم ثيدح وهو

 . ةفلتخملا فرحلاو لامعألا ةلوازمو ةراجتلاو ءارشلاو عيبلل قاوسألا

حلا عمجب لغتشي نأ ةقافلا هيلإ يكتشي ءاج يذلا ثح دقو
 :هل لاقو بط

 )١( انه امهنيب انعمج نيتياورب قوسلا ةصق يناربطلاو هجام نبا ىور .
 )0( .«عويبلا)» يراخبلا هللا دبع يبأ حيحص

 505 /7 ةيبلحلا ةريسلا ()

 .دنسملا يف دمحأ هاور (4)
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 .مايأ ةرشع دعب الإ ينيتأت الو ًابطح الو ًاكوش نعدت الف يداولا اذه ىلإ قلطنا

 يكتشي ذئاع نب دعس ءاجو "”بطحلا عمج ةنهم ىلع ًاضحو ًاثح اذه ناكف

 هعابف ظرق نم ًائيش ىرتشاف قوسلا ىلإ جرخف ةراجتلاب رمأف هدي تاذ ةلق هيي هيلإ
 ىا اذ ناكو ٠.٠ هيف ةراجعلا مزاث ديول هرم 3 يحلل ع رع معا عبد

 ءاور] «ثيدحلا قرا ىف : لمعت ًاناملغ اتكذ ا
 . [دواد وبأ

 دقو .ًاراجت ءارشلاو عيبلاب هيف نيمئاقلا ىّمس هنأ قوسلاب ْةْكَي همامتها نمو
 .ةرسامس مهيلع قلطي ناك

 دهع ىف ىمسن انك : : ةرازع يبأ نب ٌسق نع هجام نبا ىور دقف

 ءهنم نسحأ وه مساب انامسف لك هّللا لوسر انب رمف ةرسامسلا لب هللا لوسر
 اناّمس نم لّوأ ناكف - يناربطلا داز  ثيدحلا  عيبلا نإ راجتلا رشعم اي : :لاقف

 . كلذب ِةقَك يبنلا ة ةيمستو راجتلا باب لاقو . يذمرتلا ثيدحلا ركذ دقو .راجتلا

 ةينسحألا هجو لعلو .ماعلا فرعلا يف ف راسمسلا مسا نم فرشأ رجاتلا مساو

 ذاك مالسلا هيلع هدهع يف مسالا اذه لعل وأ نيساكملا ىع قلطت ةرسامسلا ذأ

 لمعي ديو ناك : ةشئاع ةديسلا لوقت ؛ةطايخلاب هتف رعم لَك هفراعم لامك نمو

 . '؟”ةطايخلا لمعي ام ًاريثكو تيبلا لمع
 امك بهذ نم ًافنأ ذختي نأ هفنأ عطق نمل هرمأ يي ةماصلا هفراعم كمت نموا

 نم أفنأ ذخّتاف بالكلا موي هفنأ عطق دعس نب ةجفرع نأ «نئسلا 7 يف دواد وبأ ىور

 . بهذ نم هذختي نأ ٍةَك هرمأف هيلع نتنأف قرو

 اوّدش مهنأ ملعلا لهأ نم دحاو ريغ نع يور دقو «هننس# يف يذمرتلا لاق
 , ”0هقني ال نأ هتيصاخ بهذلا نأ ىلإ هك راشأت بهذلاب مهنانسأ

 .يذمرتلا ننس يف اهلصأ )١(
 . ظرقلا دعسب ًافورعم راصو ذئاع نب دعس همساو باعيتسالاو ةباصإلا يف هتمجرت رظنا (؟)
 . ةباصإلا ىف هتمجرت رظنا (9)

 . هتاقبط يف دعس نبا هاور (4)

 . ةباصإلا يف ذ روكذملا ةمجرتو بهذلا لامعتسا يف يذمرتلا ننس رظنا (5)
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 . (حيحصلا 7 يف وهو كلذ زاجأو رخذإلا الإ لاق ءانتويبل ًافقسو انتغاصل

 ىتح هيلع هعجشو هيلإ هلكو ءيشلا ةعانص نقتيو نسحي لجرلا ىأر اذإ ناكو

 . هيف زربي

 دجسملا مهعم ينبي وهو يفنحلا قلط نب سيق ىأر ِكَك هنأ كلذ نمو

 فرعأ هنإف نيطلا هل اوبرق :لاقو هيلإ هلكوف نيطلا لمع نسحيو نقتي هآرو فيرشلا
 وهو ِةْلكَي يبنلا ىلع ةنيدملا تمدق :لاقف ةصقلا هذه نع قلط نب سيق ثّدحو ءهب
 نيط طلخو جالع بحاص تنكو هعم هيف نولمعي نوملسملاو هدجسم ينبي

 يفنحلا اذه نإ :لوقيو يلإ رظني ِهي هللا لوسرو نيطلا طلخأ ةاحسملا تذخأف

 . ؟'”هيطلل مكطبضأ هنإف :ةياور يفو «نيط بحاصل

 نإ : : يناتكلا نع هلقن امك كلام نع دشر نبال «ليصحتلاو نايبلا7 يفو

 :لاقو حلصي نأب رمأف طلخ ءوس ةئبللاب ىأر هنأكف ربق ىلع فقو كي هللا لوسر

 . هنقتيو هنسحي نأ المع دبعلا لمع اذإ بحي هّللا نإ
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 بدألا لامك

 ةيوبنلا بطخلا يف

 اهب يدتقي نأ حالصإلا ىلإ عاد لك ىلع قحي ايلع ًالئُم لك هبطخ تناك

 .اهبيلاسأ لثمب سوفنلا سوسيو اهبادآ نم سبتقيو

 فورحلا ةزيامتم «نيعمتسملا ناذا هظعاوم قرطت نأ ِةِلَذ صرحي ناكو

 ناكم ىلع بطخيو «.هتوص اهب ًاعفار ًامئاق ةبطخلا ىقلي ناكف «تاملكلا ةلصفم
 يف ةظعوملا عقت نأ ىلع صرحيو «ةنيدملاب هدلجسم يف ربنملا ذختا كلذلو عفترم

 ةزراب ناعمو مكحم فيلأتو «ةسونأم ظافلأب ةبطخلا يقلي ناكف .سوفنلا تارارق

 عضوم اهنأ ىلع لديل تارم ثالث اهب قطنف ةلمجلا داعأ امبرو «ةعراب روص يف
 . مهسوفن يف رقتست نأ نود نيعمتسملا ناهذأ ىلع رمت نأ ىشخيو مامتها

 نأ الإ لّسرتلا ةقيرطب اهيف ذخأي امنإو هبطخ يف عجسلا مزتلي ِهلكي نكي ملو
 روص هب دقفت فلكت نم ولخي ال مزتلملا عجسلا نأ كلذو ءاوفع عجسلا ءيجي

 للملا سانلا ىلع ىشخي بطخلا ليطيل كي نكي ملو ءحوضولا نم ًابناج يناعملا

 :لوقي ناكو .ءطاشنو لابقإب اهيلإ نوغصي مهو اهب مهعافتنا ةظعوملاب نوعفتني الف
 ةعتمم اهرصق عم هبطخ تناكو .ههقف نم هتبطخ رصقو لجرلا ةالص لوط نإ

 ىلع يرجت يتلا لمجلاو ملكلا عماوجب ةلفاح ءيجت ذإ ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب
 ىتم ةعمجلا موي ريغ يف ةبطخلا ليطي دقو «ةغالبو ازاجيإ لاثمآلا ىرجم ةنسلالا

 ىتح بطخي لزي ملو رصعلا دعب بطخف موي ماق دقف «ةلاطإلا لاحلا ىضتقا

 .دعب امأ :لوقيو دهشتلاب امهلصيو هيلع ءانثلاو هللا دمحب ةبطخلا حتفي ناكو
 داشرإ ىلإ اهئانثأ يف هجتيو ةماعلا ةبطخلا عدي دقو ء«ةظعوم وأ ةمكح ىلإ اهب القتنم
 . ةضيرفلا تاوف يشسح ىتم هنيعب صخسش 2

 تيبثت ىفف هلك نيعتسي دقو . ةبطخلا ىلإ داع مث ءعكراف مق :لاقف .ال :لاقف ؟نالف
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 انأ تثعب) «هبطخ ىدحإ ىف لاق امك «ىنعملل ًةبسانم ًةراشإ هديب ةراشإلاب ىنعملا

 هعبصأب ريشي ناك هنأ يورو «ىطسولاو ةباّبسلا هيعبصأ نيب نرقو 4 نيتاهك ةعاسلاو
 اذإ بضغلاو راذنإلا تارامأ هيلع رهظت دقو هئاعدو ىلاعت هَّللا ركذ دنع ةباّبسلا

 هبضغ دتشاو هانيع تّرمحا بطخ اذإ ًانايحأ ناكف «كلذ لاقملاو لاحلا ىضتقا

 . شيج رذنم هنأك ىتح

 رمأيف .مهلاح ىضتقم ىلع اهيقليف ةبطخلا موي موقلا لاح ىلإ رظني تكي ناكو

 .هنم اوبرتقا هوركم نم رذحي وأ «هب اوّلَحَأ فورعمب
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 هتمكح لامك

 ةوعدلا بولسأ يف

 اهؤانب موقي نأ الإ اهرمث يتوتو اهعورف دتمتو اهلصأ تبثي ال ةقداصلا ةوعدلا
 . ليمج بدأ لكب اهيف ذخأيو ميكح بهذم لك يعادلا اهب بهذيو ةجحلا ساسأ ىلع

 لوقعلا برقي امب ةفوفحم تناك اهنإف «مالسإلا ىلإ ِةِلَي هتوعد تناك كلذكو
 قرطلا اهغالبإ يف يعاري ٍةْيكَي ناكف ءاهعامس ىلإ سوفنلا فلأتو ءاهلوبق ىلإ
 بوث يناعملا نم ىنعم لك وسكيو هبساني ًالاقم ماقم لكل درويف اهحاجنب ةليفكلا

 ىعدأ يه يتلا ةريسلاب مهيقاليو ءمهلوقع ردق ىلع ةفئاط لك بطاخيو «هب قيلي
 . مهتياوغ نع مهفرص يف أرثأ عرسأو مهلابقإ ىلإ

 عدي مل «ميركلا نآرقلاو ةجحلاب ةوعدلا ولتيو قحلا ىلإ وعدي ِجْلَك ناكو
 .ةهبش لك هنع حازأو .عطاسلا ناهربلا هيلع ماقأ الإ نيدلا لوصأ نم ًالصأ

 . هبش نم سانلل ضرعي ناك ام عفديو ةجحلاب ةوعدلا ِةِلَم معدي

 زيزعلا باتكلا يف ام ةرثكو «ةغلابلا مكحلا لاسرإ ِةَْو هتوعد رهاظم نمو
 لصف لوق مالسإلا ةوعد نأ ىلع رظانلا لدت ةعئارلا مكحلا نم فيرشلا ثيدحلاو

 هبهي ناك امب ةوعدلا ثب يف نيعتسي ناك هنأ ِِكي هتمكح نمو «لزهلاب وه امو
 ًافالتثا عطاقتلا ناكم عضتو داقحألاب بهذت ايادهلا نأل لاملا نم لئابقلا فارشأل
 كلذ لعفي هلي ناكو .ةوعدلا قدص يف رظنلل ةئيهتم بولقلا لعجت اهنأ اهتياغف

 .نتفلا هلزلزت ال ام خوسر مهبولق يف خسري مل مهناميإ نأ هل رهظي ثيح
 هنم ّيلإ بحأ هريغو لجرلا يطعأل ينإ :هلوقب ِهيِكَك راشأ ءالؤه لاثمأ ىلإو

 .رانلا يف هّللا هبكي نأ ةيشخ

 نيل ىف اهضرعي ناكف «ةانألاو قفرلاو ربصلاب اهيف هذخأ ٍةِكَ هتوعد بدأ نمو

 ًاريثك ىذأ نإو ءناسحإلاو وفعلاب ءيسملاو ضارعإلاب لهاجلا لباقيو «لوقلا نم
 هلاسرتساو همزع نم لاني الو ربصلاب هاقليف مهئاهفسو شيرق يكرشم نم هقحلي ناك

 ضعب وأ نيقفانملا ضعب اهب هيمري ةئيس ةملك نم مكو ءاليلق ًائيش ولو ةوعدلا يف
 يف ذخأي ناكو «ماعنإلاو مسبتلا وأ حفصلا اهؤازج نوكيف بارعألا نم ةافجلا
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 هنيعب لجرلا ىلإ راكنالا هجوي ال هنإ ىتح افيطل ًاذخأم يغبني ال امع رجزلاو بيدأتلا

 مهملعأل ينإ هللاوف هعنصأ ء ءيشلا نع نوهزنتي ماوقأ لاب ام» : لوقيف معي ناك لب

 .«هل ةيشخ مهدشأو هّللاب

 ىرحتي ناك لب ًاماكر سانلا ىلع ظعولا لعجي ال هنأ ةوعدلا يف هتمكح نمو

 :دوعسم نب هّللا دبع لاق . .اهعامسل مهطاشن تقو وأ اهيلإ مهتجاح تقو ةظعوملاب

 .انيلع ةماسلا ةهارك مايألا يف ةظعوملاب انلوختي ٍةلَي يبنلا ناك

 طسب لكويو زاجيإلا قيرط فئاوطلاو كولملا ىلإ هلئاسر ىف كلسي ِةلَي ناكو

 اذهل ةيافكلا مهيفو لئاسرلا كلتب مهثعبي نم ىلإ هبشلا عفدو ةجحلا ليصفتو ةوعدلا

 :وهو صاعلا نب ورمع عم هلسرأ أباتك نارجن لهأ ىلإ بتك . نأشلا

 هللا ةيالو ىلإ مكوعدأو دابعلا ةدابع نم هّللا ةدابع ىلإ مكوعدأ ينإف دعب امأ»

 . «مالسلاو برحب مكتنذآ دقف متيبأ نإف ةيزجلاف متيبأ نإف دابعلا ةيالو نم

 ةدعاق ةروص يف باوجلاب يتأي هنأ نيلئاسلا ةباجإ يف كي هبولسأ عيدب نمو

 .(2ال وأ معن ١ باوجلا يف هل لاقي نأ هيفكي لئاسلاو ةماع

 كلذ ءاج مث لئابقلا ىلع هسفن ضرعي ناك مايأ هيذؤي براحم نم لجر ناك

 ىذألا نم هب هاقلي ناك امب ِِلك هللا لوسر ركذو ءاملسم براحم دفو يف لجرلا

 . (رفكلا نم هلبق ام بجي مالسإلا نإ» : يو هل لاقف «يل رفغتسا) :هل لاقو

 .ةعئارلا لاثمألا برضو «ةعيدبلا هيباشتلا غوص ةوعدلا يف هبولسأ نمو

 .ةفولأم ةبيرغلا يناعملاو ةحضاو ةيفخلا قئاقحلا لعج يف ريبك رثأ ليثمتلاو هيبشتللو

 مهمحارتو مهذاوت يف نينمؤملا ىرت 0 : 25 هلوق بابلا اذه يف ه هانعمس ام عدبأ نمو

 . (« ىمحلاو رهسلاب هدسج رئاس هل ىعادت وضع ىكدشا اذإ دسجلا لثمك مهفطاعتو

 بطاخي نأ ىماحتيو نومهفي امب موق لك بطاخي ناك هنأ ةوعدلا يف هتسايس نمو

 دومهفي امب سانلا اوثدح 7 : هلوقب بابلا اذه ىلإ دشرأو .هلقع هلمحتي ال امب ًادحأ

 امنإو هلعف يغتبي نمل ةرياسم ء ءيشلا ٍهكَي لعف امبرو « هلوسرو هللا بذكي نأ نوبحتأ

 دارأ «هكرت يعدتسي ررض هلعف يف نكي ملو تاداعلا ىلإ عجري اميف بدألا اذهب ذخأي

 ال مهنإ :هل ليقف مالسإلا ىلإ اهيف مهوعدي لئاسر كولملا ضعب ىلإ بتكي نأ

 . هللا لوسر دمحم :هشقن ةضف نم امتاخ ذختاف ًاموتخم الإ ًاباتك نوؤرقي

 ةبعكلا مده كرت امك ةنتفلل ءاقتا هكرت يف ررض ال يذلا رمألا كرتي دقو

 ةشئاعل لاقو ةيلهاجب ٍدهع وئيدح مه موق ةنتفل ءاقتا ميهاربإ ساسأ ىلع اهءاقبو

 هيف تلخدأف .مدهف تيبلاب ترمأل ةيلهاجب دهع وثيدح كموق الول : اهنع هّللا يضر

 . ميهاربإ ساسأ هب تغلبو هنم جرخأ ام





 [”1/ :ةدئاملا]

 صئاقنلا نع هتمضع لامك
 ءادغألا نِم ُهل ىلاعت هللا ظّفحو تاهبّشلاو

 تافلاخملاو نيِطايشلاَو
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 هل ىلاعت هّللا ظفح لامك

 اعت لاقو «[11 :ةدئاملا] 4 نياَلأ نب كلْمِصََي هنو :ىلاعت هللا لاق
 « ُمَدْبَع ٍفاَكِي ُدَّسَأ سيلا :لاقو .[18 :روطلا] 4ًاننيْمب كني َكْيَر ركشل ٌريصَأَو
 .اذه ريغ ليقو «نيكرشملا هءادعأ ِيِكَي دمحم فاكب ليق ١"[ ا

 «اورتَك َنيِدلا كب ٌمَيَي ْدِإَو» :لاقو ء[45 : رجحلا] 4َنِوزْبتْسْلا كنك اًنإا# :لاقو
 ٠”[. :لافنألا]

 : ةيآلا | هذه تلزن ىتح سرحي ِهِكك يبنلا ناك : اهنع هّللا يضر ةشئ ةشئاع لوقت
 اهيأ اي» : مهل لاقف ةبقلا نم هسأر ِهي هللا لوسر ج - رخأف 0 ماَنلَأ نم َكلَمِصَعَي هاو

 .2«لجو زع يبر ينمصع دقف اوفرصنا سانلا

 ءاهتحت ليقي ةرجش هباحصأ هل راتخا ًالزنم لزن اذإ ناك ٍةكَي ىبنلا نأ يورو
 تدعرأف «لجو زع هَّللا :لاقف ينم كعنمي نم :لاق مث هفيس طرتخاف يبارعأ هاتأف
 .ةيآلا تلزنف «هغامد لاس ىتح ةرجشلا هسأرب برضو هفيس طقسو يبارعألا دي

 هذه بحاص ثراحلا نب ثروغ نأو «حيحصلا) يف ةصقلا هذه تيور دقو

 ريخ دنع نم مكتئج دق» :لاقو هموق ىلإ عجرف هنع افع ِيِلَي يبنلا نأو ءةصقلا

 نم درفنا دق ناكو ردب موي هل ترج اهنإ ةياكحلا هذه لثم تيكح دقو .(« سانلا

 . هلثم ركذو نيقفانملا نم لجر هعبتف هتجاح ءاضقل هباحصأ

 همسا لجر عم رمأ يذب نافطغ ةوزغ يف اهلثم هل عقو هنأ يور دقو

 ناكو .«هورغأ نيذلا هموق ىلإ عجر املف ملسأ لج لجرلا نإو «؛ثراحلا نب روثعد

 ىلإ ترظن ينإ :لاقف ؟كنكمأ دقو لوقت تنك ام نيأ :هل اولاق مهعجشأو مهديس
 كلم هنأ تفرعف فيسلا طقسو يرهظل تعقوف يردص يف عفد ليوط ضيبأ لجر

 مو َعهذإ مكحَتَع هللا َتَمَعِي أورك ذأ أوُنَماَء تريِذْلا اًبيأتي# : تلزن هيفو ليقو «تملسأو

 ١١[. :ةدئاملا] 4 ْمُهَيِدْيَأ مُكَيَلِإ أوطْسْبَي نأ

 كتفي نأ دارأ ىبراحملا ثراحلا نب ثروغ نإ :ىباطخلا ةياور ىفو

 امب هينفكا مهللا :لاقف هفيس ًايضتنم هسأر ىلع مئاق وهو الإ هب رعشي ملف لم يبنلاب

 هيف نأ ركذو ءاذه ريغ هتصق يف ليقو .هدي نم هفيس ردنو ههجو ىلع بكناف تئش
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 ناك ليقو . 4 موق َمَهْذِإ ْمُكحَيَِع هَل َتَمَعْي أورك ذا أونماء ترد اهاكي# :تلزن
 ءاش نم :لاق مث ىقلتسا ةيآلا هذه تلزن املف ًاشيرق فاخي هي هَّللا لوسر

 . ينلذخيلف
 ىلع رمج يهو ةاضعلا عضت بطحلا ةلامح تناك :لاق ديمح نب دبع ركذو

 .ليهأ ًابيثك اهؤطي امنأكف ِةِلكي هللا لوسر قيرط

 ١[. :دسملا] 4 بهل بأ آدَي تبت لوزن اهغلب امل اهنأ اهنع قاحسإ نبا ركذو

 يف سلاج وهو لي هللا لوسر تتأ مذلا نم اهجوز عم هّللا اهركذ امب اهركذو

 ابأ الإ رت مل امهيلع تفقو املف ةراجح نم رهف اهدي يفو ركب وبأ هعمو دجسملا

 دقف ؟كبحاص نيأ ركب ابأ اي :تلاقف لَك هيبن نع اهرصبب ىلاعت هللا ذخأو ركب

 بحاص لوقي كلذ يفو .هاف رهفلا اذهب تبرضل هتدجو ول هّللاو ينوجهي هنأ ينغلب

 : ةيزمهلا

 ءاقرولا اهنأك تءاجور هفلا فبطحلا ةلامح تدعأو

 ءاجهلا لاقي دمحأ نم يمل ثم يفأ لوقت يبضغ تءاج موي

 ءايمع ةلقم سمشلا ىرت ن يأنمهتأرامو تلوت

 انعمس ءانيأر اذإ ىتح يلي يبنلا ىلع اندعاوت :لاق صاعلا يبأ نب مكحلا نعو

 افصلا تءاج هانيأر اذإ ىتح انئجف ىرخأ ةليل اندعاوت مثا ؛هلهأ ىلإ عجرو هتالص

 يبو اننيب تلاحف ةورملاو

 7 سارا

 7 لقط ىلإ لال م اقل» .أرقو حتتفاف هل انعمسف هلزيم انثجف هلك للا لوسر

 هنع هللا يضر رمع دضع ىلع مهج وبأ برضف [8- ١ : ةقاحلا] * دق ْنَم مه

 هنمو . .هنع هللا يضر رمع مالسإ تامدقم نم تناكف .«نيبراه اًرفو جنا :لاقو

 هوتيبو هلتق ىلع تعمجأو شيرق هتفاخأ امدنع ةماتلا ةيافكلاو ةروهشملا ةربعلا

 يف هل مهتيؤر نع هتيامحو . . مهنم صلخو مهسوؤر ىلع ماقف هتيب نم مهيلع جرخف

 فلخ نب ةّيمأ لاق ىتح هيلع جسن يذلا توبكنعلا نمو تايآلا نم هللا أّيه امب راغلا

 لبق هنأ الإ ىرأ ام توبكنعلا جسن نم هيلعو هيف هنأ ىرأ ام :راغلا لخدن اولاق نيح

 دحأ هيف ناك ول :شيرق تلاقف .راغلا مف ىلع ناتمامح تفقوو ءدمحم دلوي نأ

 . مامحلا كانه تناك امل

 يفو هيف شيرق تلعج دقو ةرجهلا نيح مشعج نب كلام نب ةقارس عم هتصقو

 8ك يبنلا هيلع اعد هنم برق اذإ ىتح هعبتاو هسرف بكرف هب رذنأف لئاعجلا ركب يبأ
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 اندو بكو مث ءهركي ام هل جرخف مالزألاب مسقتساو اهنع رخف هسرف مئاوق تخاسف
 لوقيو تفتلي هنع هللا يضر ركب وبأو تفتلي ال وهو لكك يبنلا ةءارق عمس ىتح

 اهنع رخو اهتيكر ىلإ ةيناث تخاسق ءانعم هللا نإ نزحت ال :لاقف ءانيتأ دلك يبنلل
 ًانامأ ِدِلكَي يبنلا هل بتكف «.نامألاب مهادانف .ناخدلا لثم اهمئاوقلو تضهنف اهرجزف

 ًادحأ كرتي ال نأ يك يبنلا هرمأو رابخألاب مهربخأو ركب وبأ ليقو «ةريهف نبا هبتك
 امتوعد امكارأ امهل لاق لب ليقو ءانهه ام متيفك سانلل لوقي فرصناف مهب قحلي
 . هو يبنلا هروهظ هسفن يف عقوو اجنف يل اوعداف ىلع

 : يريصوبلا لاق ةقارس ةصقو راغلا ةزجعم يفو

 ضرأبًاّيبناوفج موق حيو
 هيلإعأذج نحوه و

 راغهاوواهنم هوجرخأ
 توبكنعاهجسئنبهتفكو

 ارم برق ىلع مهنم ىفتخاو
 اتشاو ةنيدملا ىفطصملا احنو
 ىتح نجلاهحدمب تنلغتو

 هتساف ةقارس هرثإ ىفتقاو
 سخلاتميسامدعبهادانمث

 ءابظلاو اهبابض هتفلأ

 ءعابرغلاهدوووولقو

 ءاقرو ةمامح هتمحو

 ءادلصحلاةمامحلاهتفكام

 ءافخلاروهظلاةدش نموه

 ءاحنألاةكمنمدهيلإتق

 ءانغلا كاذ هنم سنألا برطأ

 ءادرج نفاص ضرألا يف هتو

 ءاننلا قيرغلا دجلي دقو ف

 نورظني شيرقو دجاس وهو ةرخصب هءاج لهج ابأ نأ هريغو قاحسإ نبا ركذو
 مث هفلخ ىلإ يرقهقلا عجري لبقأو «هقنع ىلإ هادي تسبيو هديب تقزلف هيلع اهحرطيل
 نئل فلحو كلذب شيرق عم دعاوت دق ناكو .هادي تقلطناف لعفف هل وعدي نأ هلأس
 طق هلثم تيأر ام لحف هنود ىل ضرع هنأ ركذ :لاقف هنأش نع هولأسف «هنغمديل هآر

 .هذخأل اند ول ليربج كاذ :ِِلكَي يبنلا لاقف ينلكأي نأ يب مه
 : يريصوبلا مامإلا لاق كلذ يفو

 ءاوفصلاتءافوءافو هل هديسلا ىبأفهلتقبموقّوَه

 ءاقنعلاهنأكهيلإىلل احفلاقنع ىأرذإ لهجوبأو

 ىلع هللا سمطف هلتقيل كك يبنلا ىتأ ةريغملا ينب نم ًالجر نأ يدنقرمسلا ركذو
 هنأ ركذو .هودان ىتح مهري ملف هباحصأ ىلإ عجرف هلوق عمسو ِةَِكَي يبنلا ري ملف هرصب

 .[8 :سي] ©التْعَأ مهقتغأ قالَ اَنإا :تلزن نيتصقلا نيتاه يف

 هباحصأ يف ةظيرق ينب ىلإ جرخ ذإ هتصق يف قاحسإ نبا هركذ ام كلذ نمو
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 هيلع حرطيل مهدحأ شاحج نب ورمع ثعبناف مهماطآ ضعب رادج ىلإ سلجف
 . مهتصقب مهملعأو ةنيدملا ىلإ فرصناف ِةِكَت يبنلا ماقف ء«ىحر

 ًَمَهذِإ مكحَترع هَّسَأ َتَمَعَن ور ذأ أ أوُنَماَء حذَّلأ اماتي # :ىلاعت هلوق نإ ليق دقو

 . تلزن ةصقلا هذه يف .مْوَق

 نيذللا نييبالكلا لقع يف نيعتسي ريضنلا ينب ىلإ جرخ هنأ يدنقرمسلا ىكحو
 كمعطن ىتح مساقلا ابأ اي سلجا :بطخأ نب ييح هل لاقف «ةيمأ نب ورمع امهلتق

 رمآتو امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ عم لَك يبنلا سلجف ءانتلأس ام كيطعنو
 ديري هنأك ماقف «كلذب كي يبنلا مالسلا هيلع ليربج ملعأف هلتق ىلع مهعم ّييح

 ةريره يبأ نع ثيدحلا ىنعم ريسفتلا لهأ ركذو «ةنيدملا لخد ىتح هتجاح

 املف «هتبقر نأطيل ىلصي ًادمحم ىأر نئل ًاشيرق دعو لهج ابأ نأ هنع هللا ىضر

 ًابقتنم هيبقع ىلع ًاصكان ًابراه ىلو هنم برق املف لبقأف هوملعأ لك يبنلا ىلص
 يوهأ تدك ًاران ءولمم قدنخ ىلع تفرشأ هنم توند امل :لاقف لئسف هيديب

 كلت :ِةع لاقف «ضرألا تألم دق ةحنجأ قفخو ًاميظع ًالوه ترصبأو هيلع

 نضال َّنِإ آّلك : لع يبنلا ىلع لزنأ مث : ا وضع ًاوضع هتفطتخال اند ول ةكئالملا

 . ةروسلا رخآ ىلإ «[7 :قلعلا] * َحيطَب

 هابأ لتق دق ةزمح ناكو نينح موي هكردأ يبجحلا نامثع نب ةبيش نأ ىوريو

 عفرو هفلخ نم هاتأ سانلا طلتخا املف ءدمحم نم يرأت كردأ مويلا :لاقف ءهمعو

 تيلوف قرلا نم عرسأ ران نم ظاوش يل عفترا هنم توند امل :لاق هيلع هبصيل هفيس
 َيلإ قلخلا ضغبأ وهو يردص ىلع هدي عضوف يناعدف لي يبنلا يب سحأو ًابراه
 برضأ همامأ تمدقتف لتاقف ندأ :ىل لاقو ىلإ قلخلا بحأ وهو الإ اهعفر امف

 .هنود هب تعقوأل ةعاسلا كلت يبأ تيقل ولو يسفنب هيقأو يفيسب

 فوطي وهو حتفلا ماع ِةِِكَو يبنلا لتق تدرأ :لاق ريمع نب ةلاضف نعو

 هب ثدحت تنكام :لاق ءمعن :تلق «ةلاضفأ :لاق هنم توند املف تيبلاب

 نكسف يردص ىلع هدي عضوو يل رفغتساو كحضف «ءيش اال :تلق ؟كسفن

 تعجرف :ةلاضف لاق «هنم ىلإ بحأ ًائيش هللا قلخ ام ىتح اهعفر ام هّللاوف «ىبلق
 :تلقف «ثيدحلا ىلإ مله :تلاقف اهيلإ ثدحتأ تنك ةأرماب تررمف .يلهأ ىلإ

 :لوقي ةلاضف ثعبناو ءال

 مالسإلاو هللا يلع ىبأي ال :تلقف ثيدحلا ىلإ مله :تلاق

 مانصألارسكت موي حتفلاب هليبقوًادمحمتيأرامول
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 مالظإلاههجو ىشغي كرشلاو انيب ىحضأ هللا نيد تيأرل

 ىلع ادفو نيح سيق نب دبرأو ليفطلا نب رماع ربخ كلذ روهشم نمو
 هري ملف تنأ هبرضاف دمحم هجو كنع لغشأ انأ :هل لاق رماع ناكو لَك يبنلا

 ينيب كتدجو الإ هبرضأ نأ تممه ام هّللاو :هل لاق كلذ يف هّلك املف ًائيش لعف

 ؟كبرضأفأ هنيبو
 شيرقل هونيعو هب اورذنأ ةنهكلاو دوهيلا نم ًاريثك نأ هل ىلاعت هتمصع نمو

 .هرمأ هيف غلب ىتح ىلاعت هللا همصعف هلتق ىلع مهوّضحو مهب هتوطسب مهوربخأو

 ثيدحلا يف ِّلَي لاق امك رهش ةريسم همامأ بعرلاب هرصن كلذ نمو
 . حيحصلا
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 سما يي ا ااا "اا

 لِي هتمصع لامك

 ناطيشلا نم

 ناطيشلا نم ِهَي يبنلا ةمصع ىلع ةعمجم ةمألا نأ ملعا : ضايع ىضاقلا لاق

 «سواسولاب هرطاخ ىلع الو .ىذألا عاونأب همسج ىف ال «هنم هتيامكو
 لك ىف لب

 . َِلِكَع هلاوحأ

ّللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع ؛ حيحصلا) يف ٠ ءاج
 لاق : :لاق هنع ه

 ةكئالملا نم هنيرقو نجلا نم هنيرق هب لّكو الإ دحأ نم مكنم ام : لك هللا لوسر

 . ملسأف هيلع ينناعأ هللا نكلو يايإو : لاق ؟هّللا لوسر اي كايإو :اولاق

 .ريخب الإ ينرمأي الف :روصنم نع هريغ داز

 انأ ملسأف يأ ميملا مضب ُملسأف :يور «هانعمب امهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 .اهحجرو ةياورلا هذه مهضعب ححصو - هنم

 مالسولا ىلإ هرفك لاح نم لقتنا هنأ نيرقلا ينعي ميملا حتفب ملسأف :يورو

 . ثيدحلا رهاظ وهو «كلملاك ريخب الإ رمأي ال راصف

 . ملستساف 2 مهضعب هاورو

 هنم دعب نمب فيكف «مدآ ينب , ىلع طلسملا هنيرقو هناطيش مكح اذه ناك اذإف

 ؟هنم وندلا ىلع ردق الو هتبحص مزلي ملو

 هرون ءافطإ يف ةبغر نطوم ريغ يف هل ناطيشلا يدصتب راثآلا تءاج دقو

م اوسنئي ذإ ؛هيلع لغش لاخدإو هسفن ةتامإو
 هل هضرعتك «نيرساخ اوبلقناف هئاوغإ ن

 . هرسأو كي يبنلا ءذخأف ةالصلا يف

 نإ ) : لَك يبنلا نع :هنع هّللا يضر ةريره وبأ لاق : (حاحصلا» يفف

 ءةالصلا عطقي يلع دشف ءره ةروص ىف : :قازرلا دبع لاق . ( يل ضرع ناطيشلا

 اوحبصت ىتح ةيراس ىلإ هقثوأ نأ تممه دقلو 1 'هتعذف هنم هللا يننكمأف

 .فنعلا عفدلا وهو ًاضيأ لادلاب حصيو بارتلا يف هتحرط يأ لاذلاب )١(
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 | قرب او مقل تبي اَل اكلم ل َبَحَو ل رفعأ ٌبَر# ناميلس يخأ لوق تركذف هيلإ نورظنت -_ ع هر و
 . ًائساخ هّللا هدرف ["5 : ص] 4ُباَعوْلا تأ

 ران نم باهشب ينءاج سيلبإ هللا ودع نإ ١ : : هلك هنع ءادردلا يبأ ثيدح يفو

 مث :لاقو هل هنعلو هنم هّللاب هذوعت ركذو ةالصلا يف ِةلَي يبنلاو .( يهجو يف هلعجيل

 . (« ةنيدملا لهأ نادلو هب بعالتي ًاقثوم حبصأل : لاق هوحن ركذو ( هذخا نأ تدرأ

 ليربج هملعف ران ةلعشب هل تيرفع بلطو) :ءارسإلا يف هثيدح يف كلذكو

 ببست هترشابمب هاذأ ىلع ردقي مل املو «أطوملا » ي ىف هركذ .(هنم هب ذوعتي أم
 ةروص يف هروصتو فَي يبنلا لتقب رامتثالا يف شيرق عم هتيضقك هادع ىلإ طسوتلاب

 . يدجنلا خيشلا

 َنيَوْدِإَو# :هلوق وهو كلام نب ةقارس ةروص يف ردب موي ةوزغ يف ىرخأ ةرمو
 0.4 : لافنألا] * َرُمَلَمْعَأ ٌنطِيَّتلَأ َمُهَل

 هرض همصعو «هرمأ هافك دقف اذه لكو . . .ةبقعلا ةعيب دنع هنأشب رذني ةرمو

 ا

 ظ

 .هرسو

 . .بنجلا تاذ كب نوكي نأ انيشخ : هل ليقو ءهضرم يف دك نيس يي كو
 . «يلع هطلسيل هَّللا نكي ملو ناطيشلا نم اهنإ' :

 4 لأي ْذِهَعَسأَ ٌعْرَم نطيل نو َكَلَنَعَري اَمِإَول : ىلاعت هلوق ىنعم امف : 0
 .[ ١٠ : فارعألا]

 يتلا تاباطخلا نم هريغك اذهو ِةِكَي هتمأ باطخلا اذهب دارملا نأ : باوجلاف
 .هتمأ اهب دارملا نوكيو ٌدِْكَي يبنلا ىلإ هجوت

 قل هوَ اد الإ مالو لوسي نم كنف نامل امو# يلاعت هلوق كلذ نمد
 < كح طري هاو دين الل مكسخجب رش نكسب ىتي ام هلل ْحَسَي يأ ننعم
 .[0 : جحلا]

 نم ريثك ماهفأ تءاسو «ءاملعلا نم ريثك مادقأ ةيآلا هذه ىنعم يف تلز دقف
 هاتعم نوكيو ءأرق اذإ هانعم (ىنمت اذإ) نإو «ةوالتلاب انه ينمتلا اورسف ذإ «ءارقلا
 هتءارق ىلع طلستي ناطيشلا نإف هيلإ يحوأ ام يبنلا وأ لوسرلا أرق اذإ هنأ لئنيح
 . ناطيشلا هاقلأ يذلا كلذ هللا خسني مث ءاشي ام اهيف يقليو

 امل ٍدكَك يبنلا نأ يور ام : . يهو «قينارغلا ةصقب ليوأتلا اذه ةحصل اولدتساو

 2١9 :مجنلا] «يزخلا مالا ةوكمو « راو تلا ميمو :لاقو «مجنلاو» ةروس أرق
 . ىجترتل اهتعافش نإو «ىلعلا قينارغلا كلت :لاق [1
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 «قينرغو قونرغ اهدحاو «ءاملا ريط نم روكذلا .ءلصألا ىف «قينارغلاو»

 . يكركلا : ليفو

 مهبرقت مانصألا نأ نومعزي اوناكو «معانلا ضيبألا باشلا .ًاضيأ قونرغلاو:

 قينارغلا عمل اهنإو ءىجترتل اهتعافش نإ :ةياور يفو « ىضترت١ ىوريو

 ةروسلا متخ املف «ىجترت ةعافشلا كلت «ىلعلا ةقنارغلاو :ىرخأ ىفو ءىلعلا

 ناك ِةِْكَك يبنلا نأو هناسل ىلع اهاقلأ ًاناطيش نأ تاياورلا ضعب يف عقو امو

 ناطيشلا كلذ ىقلأ املف «هموق نيبو هنيب براقي ءىش هيلع لزن ول نأ ىنمتي

 حّوَمم اذإ آَلِإ ين الو ٍلوُسَر نم َكِلَبَق نم اَمْلَسرَأ امو# :هل ةيلست ىلاعت هللا لزنأف هدي نزح
 2 م ويم هللا مد يم هي ماير ( 2206 اخ سوم رس سعي يك عد نص م كم

 « ميكح ميِلع هلأو .وينيإ- هنأ مكححي مث ُنطِّنلا ىِتل اَمْهَّلَأ حم -هيَييِمَأ ى ُنَطيَّتلا ىقلأ
 اذِإَو ريغ انِهلع ىرتفتل لتلإ اميحوأ َىِذْلا نع َكوُبَتْفِل ارداك نإو# :هلوقو [5 : جحلا]

 سس لاس يي

 .[ا/7 :ءارسإلا] «اليلخ كوتا

 زيزعلا دبع خيشلا هّللاب فراعلا مامإلا هلاق ام وه ةيآلا ريسفت يف حيحصلاو

 :وهو هنع هللا يضر غابدلا

 ةمأ ىلإ ءايبنألا نم ًايبن ثعب الو «لوسر نم لسرأ ام ىلاعتو هناحبس هللا نأ

 صرحيو هيف بغريو مهل هببحيو هتمأل ناميإلا ىنمتي لوسرلا كلذو الإ ممألا نم

 ةةكانيبن كلذ يف مهتلمج نمو «ةجلاعملا دشأ هيلع مهجلاعيو صرحلا ةياغ هيلع

 اًدلهي وسمو مل نإ مهرلتاَ لع َكَسَنَن عجب َكّلَمل# : ىلاعتو هناحبس برلا هل لاق يذلا

 # َنِنِمْرْمِب ٌتْضَرَح ْوَلَو سانا رك ًاَمَو# : ىلاعت لاقو ء[5 :فهكلا] «اًفسَأ ِثيدَحْل

 [19 :سنوي] *تيِيِْؤُم أونْوكَي يح ساّنلأ ُهِرْكَم تأَفأ# :ىلاعت لاقو ٠١[« :فسوي]
 : ىلاعت لاق امك فلتخت ةمألا مث «ىنعملا اذهل ةنمضتملا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ

 هيلإ ىقلأ دقف رفك نم امأف [؟67 :ةرقبلا] ص نم مُهْنِمَو َنَماَم ْنَم مُهْنيق اونلتحا نكلو#

 ولخي ال اضيأ نمؤملا اذكو ءهرفكل ةبجوملا ةلاسرلا ىف ةحداقلا سواسولا ناطيشلا

 سانلا يف فلتخت تناك نإو «بلاغلا يف بيغلاب ناميإلل ةمزال اهنأل ءسواسو نم
 . تاقلعتملا بسحبو ةرثكلاو ةلقلاب

 دشرلاو ريخلا مهل بحيو هتمأل ناميإلا ىنمتي هنأ ىنمت ىنعمف اذه ررقت اذإ
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 هيقلي امب نوكي اهيف ناطيشلا ءاقلإو «يبنو لوسر لك ةينمأ هذه :حاجنلاو حالصلاو
 «نينمؤملا هللا محريو .مهضعب رفكل ةبجوملا سيواسولا نم ىوعدلا ةمأ بولق يف

 «ةلاسرلاو ةينادحولا ىلع ةلادلا تايألا مهيف مكحيو .مهبولق نم كلذ خسنيف

 نأ اذه نم جرخف «هب اونتتفيل نيرفاكلاو نيقفانملا بولق يف لجو زع كلذ يقبيو
 نينمؤملا ىلع مودت ال اهنأ ريغ ءآعم نيقيرفلا بولق يف الوأ ىقلت سيواسولا
 اهنإف قينارغلا ةصق امأو .ةميركلا ةيآلا ريسفتب قلعتي ام اذهف نيرفاكلا ىلع مودتو
 .القعو ًالقن ةلطاب ةصق

 ةقث هاور الو .ةحصلا لهأ نم دحأ هجرخي مل ثيدح اهثيدح َنِإف «ًالقن » امأ

 لكب نوعلوملا نوخرؤملاو نورسفملا هلثمبو هب علوأ امنإو «لصتم ميلس دنسب
 . ميقسو حيحص لك فحصلا نم نوفقلتملا «بيرغ

 لهأ ضعبب سانأ يلب دقل :لاق ثيح ىكلاملا ءالعلا نب ركب يضاقلا قدصو

 كاياور تارطضاو قت فعض عم نودحلملا كلل كلمت ريشا ومي

 اهلاق :لوقي رخاو .ةالصلا ىف هنإ :لوقي لئاقف «هتاملك فالتخاو .هدانسإ عاطقناو

 ناطيشلا نإ :لوقي رخآو ءاهسف هسفن ثدح لب :لوقي رخآو «ةنس هتباصأ دقو

 «كتأآرقأ اذكه ام : لاق ليربج ىلع اهضرع امل ِلَك يبنلا نأو .هناسل ىلع اهلاق

 : لاق كلذ ِيِلَك يبنلا غلب املف ءاهأرق ِةِلَي يبنلا نأ ناطيشلا مهملعأ لب : لوقي رخآو

 .ةاورلا فالتخا نم كلذ ريغ ىلإ «تلزنأ اذكه ام هّللاو

 .مهنم دحأ اهدنسي مل نيعباتلاو نيرسفملا نم هنع ةياكحلا هذه تيكح نمو

 .ةيهاو ةفيعض اهيف قرطلا رثكأو «ءبحاص ىلإ اهعفر الو

 نع هتهازنو لَو هتمصع ىلع ةمألا تعمجأو ةجحلا تماق دقف «ًالقع) امأو

 وهو هللا ريغ ةهلآ حدم نم اذه لثم هيلع لزني نأ هينمت نم امأ .ةليذرلا هذه لثم

 .هنم سيل ام هيف لعجي ىتح نآرقلا هيلع هبشيو ناطيشلا هيلع روستي وأ «رفك

 كلذو «مالسلا هيلع ليربج ههبني ىتح .هنم سيل ام نآرقلا نم نأ كي يبنلا دقتعيو

 وأ .رفك كلذو ًادمع هسفن لبق نم يي يبنلا كلذ لوقي وأ واكو هقح يف عنتمم هلك

 . هلك اذه نم موصعم وهو ءأوهس
 ال هناسل وأ هبلق ىلع رفكلا نايرج نم ِةِلي هتمصع عامجإلاو نيهاربلاب ررقت دقو

 ناطيشلل نوكي وأ ناطيشلا يقلي امم كلملا هيقلي ام هيلع هبتشي نأ وأ ًاوهس الو ًادمع

 هللا لاق دقو «هيلع لزني مل ام ًاوهس الو ًادمع ال هَّللا ىلع لوقتي نأ وأ «ليبس هيلع

 : ىلاعت لقد 6 4 : ةقاحلا] 0 : ىلاعت
 نيب 8 يع

 سم 2 ريس
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 جزتمم «ماسقألا ضقانتم مائتلإلا ديعب ناكل يور امك ناك ول مالكلا اذهو

 نيملسملا نم هترضحب نمو ِهكَي يبنلا ناكلو «مظنلاو فيلأتلا لذاختم «مذلاب حدملا
 فيكف «لمأتم ىندأ ىلع ىفخي ال اذهو «كلذ هيلع ىفخي نمم نيكرشملا ديدانصو
 . ؟هملع مالكلا حيصف ةفرعمو نايبلا باب يف عستاو ءهملح حجر نمب

 .بولقلا ةفعضو نيكرشملا يدناعمو نيقفانملا ةداع نم ملع دق هنإ مث

 لقأل هلك يبنلا ىلع ودعلا طيلختو «ةلهو لوأل مهروفن نيملسملا نم ةلهجلاو

 هبلق يف نم دادتراو ةنيفلا دعب .ةنيفلا مهب ةتامشلاو « «نيملسملا مهرييعتو «ةنتف

 ىوس ًائيش ةصقلا هذه يف دحأ كحي ملو ؛ةهبش ىندأل مالسإلا رهظأ نمم ضرم

 نيملسملا ىلع اهب شيرق تدجول كلذ ناك ولو «لصألا ةفيعضلا ةياورلا هذه

 ءارسإلا ةصق يف ةرباكم اولعف امك «ةجحلا مهيلع دوهيلا اهب تماقألو «ةلوصلا

 .ةدر ءافعضلا ضعبل كلذ يف تناك ىتح

 ىلع لدف «ةفش تنب اهببسب ملسم نع الو «ةملك اهيف دناعم نع يور امف
 . اهلصأ ثاثتجاو اهنالطب

 ضعي ىلع ثيدحلا اذه نجلا وأ سنإلا نيطايش ضعب لاخدإ يف كش الو

 .نيملسملا ءافعض ىلع هب سبتليل نيثدحملا يلفغم
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 ىلاعت هللا ةمصع لامك
 تاهبشلاو صئاقنلا نم هل

 هتأشنو ءدلو ذنم صقن لك نع ههيزنتب ِةْلكَي انيبن نع راثآلاو رابخألا تدضاعت

 . ةداعسلا فاطلأ تاحفنو «فراعملا راونأ قارشإ ىلع لب ناميإلاو ديحوتلا ىلع

 ىلع ؛هيلإ يحوأ امبو هب ناميإلاو هتافصو هّللاب هملعو هديحوت ناك انه نمو
 كشلا وأ .«كلذ نم يشب لهجلا نع ءافتنالاو «نيقيلاو ملعلا حوضوو ةفرعملا ةياغ

 .نيقيلاو كلذب ةفرعملا ٌداضي ام لك نم ةمصعلاو «هيف بيرلا وأ

 هتقيقح نيبنسف ءاذه فالخ هرهاظ ديفي دق امم صوصنلا نم درو امو
 ضايع يضاقلا لاق .كلذ يف هارن ام نيبن مث «مالعألا ةمئألا نع ءاج امك راصتخاب

 مصس عر

 4َدَقل كبف ني بنِححْلأ َبُمَرْقِي لا ٍلَسسَم َكْلإ الز امي كس ف تنك ند :ىلاعت هلوق يف
 ضعب هيف هركذ ام كلابب رطخي نأ - كبلق هللا تبث  رذحاف .[45 :سنوي]
 لثمف . هيلإ يحوأ اميف كي يبنلل كش تابثإ نم هريغ وأ سابع نبا نع نيرسفملا
 هوحنو «لأسي ملو لك يبنلا كشي مل : سابع نبا لاق لب «ةلمج هيلع زوجي ال اذه

 . نسحلاو ريبج نبا نع
 ىلع نيرسفملا ةماعو «لأسأ الو كشأ ام :لاق ِِكَي ىبنلا نأ :ةداتق ىكحو

 ا .اذه
 ىف تنك نإ كاشلل دمحم اي لق ..دارملا ليقف ةيآلا ىنعم ىف اوفلتخاو

 ١ 2 .ةبآلا ...كش
 ساَّنلَأ اياك لق# :هلوق وهو ليوأتلا اذه ىلع لد ام اهسفن ةروسلا يفو :اولاقو

 ريغو برعلا باطخلاب دارملا ليقو 81١5[« :سنوي] * . . . ٍنيِونَم كس فك نإ
 دارملاو هل باطخلا :[15 :رمزلا] 4َكْلَمع َّنطَبَحِل َتَْرْشَأ َنل# :لاق امك ِيِكي يبنلا

 . ريثك هريظنو ٠١4[ :دوه] 4 لونه ُدبْمَي ان ير ىف ُكَت القط هلثمو هريغ
 .[460 :سنوي] هلأ تيا أوَدَك تريلا َنِم نسكت الَو## :لوقي هارت الأ

 نوكي فيكف «هيلإ وعدي اميف (ةددشملا ةمجعملا لاذلا حتفب) بذكملا ناك ِةَِي وهو
 . هريغ باطخلاب دارملا نأ ىلع لدي هلك اذهف «هب بذك نمم
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 انهه رومأملا [54 :ناقرفلا] 4اريِيَح وي لَكَ ُنمَحّيلا# :هلوق ةيآلا هذه لثمو
 . لئاسلا ربختسملا ال «لوؤسملا ريبخلا وه لي يبنلاو «يبنلا لأسيل كي يبنلا ريغ

 باتكلا نوؤرقي نيذلا لاؤسب هلك يبنلا ريغ هب رمأ يذلا كشلا اذه نإ :ليقو

 «ةعيرشلاو ديحوتلا نم هيلإ اعد اميف ال «ممألا رابخأ نم هللا هصق اميف وه امنإ
 [45 :فرخزلا] *. . . السر ني َكَِبق نِماَنْلَسَرَأ َنَم ْلَكَبَوأ## :ىلاعت هلوق اذه لثمو
 . هلي يبنلل هجوم باطخلاو «نوكرشملا دارملا

 مث «مالكلا متو ضفاخلا فذحف (كلبق نم انلسرأ نمع انلس) :هانعم ليقو

 .راكنإلا ةقيرط ىلع «ةيآلا رخآ ىلإ [15 :فرخزلا] 4ِنْيمحَيلَأ نود نم اَنْلَعَجَأ# أدتبا
 .انلعج ام يأ

 ًانيقي دشأ ناكف «كلذ نع ءارسإلا ةليل ءايبنألا لأسي نأ ٍةَِي يبنلا رمأ : ليقو

 .«تيفتكا دق لأسأ ال7 :لاق هنأ يورف «لاؤسلا ىلإ جاتحي نأ نم

 لوق ىنعم وهو ؟ديحوتلا ريغب مهوؤاج له ءانلسرأ نم ممأ لس ليقو
 هب تثعب امب لَو همالعإ هلبق يذلاو اذهب دارملاو «ةداتقو كاحضلاو يدسلاو دهاجم

 مهريغو برعلا يكرشم ىلع ًادر ءدحأل هريغ ةدابع يف نذأي مل ىلاعت هنإو .لسرلا

 . 4 ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل مهدبعن امنإ# :مهلوق يف
 الق يل َكْيَو ني لزم ُمَنأ وملعي بككلا ْمُهتدتاَ َنِدَلاَو :ىلاعت هلوق كلذ نمو

 اورقي مل نإو هللا لوسر كنأب مهملع يف يأ ١١5[ :ماعنألا] 4َنريَمُمْلا ري نوع

 .ةيآلا لوأ يف ركذ اميف هكش هب دارملا سيلو «كلذب

 ال «كلذ يف ىرتما نمل دمحم اي لق يأ ؛مدقت ام لثم ىلع ًاضيأ نوكي دقو
 ١١5[« :ماعنألا] «اَمكَح ىنَتَبَأ لَآ َرْيَمْفَأ# ةيآلا لْوأ هلوق ليلدب «نيرتمملا نم ننوكت

 .هريغ كلذب بطاخي كك يبنلا نإو
 4 . . . ولأ نود ني يهل أَو نودي سان َتُْقَتَأَءأل :هلوقك ريرقت وه ليقو

 . لقي مل هنأ ملع دقو ١١[ :ةدئاملا]

 كملع ىلإ ًاملعو ةنينأمط ددزت لأساف . . .كش يف تنك ام «هانعم :ليقو

 . كنيقيو

 بتكلا يف كتفص نع مهلأساف هب كانلضفو كافرش اميف كشت تنك نإ ليقو
 . كلئاضف رشنو

 . انلزنأ اميف كريغ نم كش يف تنك نإ . . .دارملا نأ «ةديبع يبأ نع يكحو
 يعمم

 * أوز كح َدَت ْمهَمأ اوْنظَو ُلَسُرلا ستيتسأ اذِإ َهَح# :هلوق ىنعم امف ليق نإف
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 ةشئاع ةديسلا هتلاق ام كلذ يف ىنعملا : انلق ؟فيفختلا ةءارق ىلع[ :فسوي]

 لسرلا نأ كلذ ىنعم امنإو ءاهبرب لسرلا كلذ نظت نأ هللا ذاعم : : اهنع هّللا يضر

 رثكأ اذه ىلعو «مهوبذك مهعابتأ نم رصنلا مهدعو نم نأ اونظ اوسأيتسا امل

 . نيرسفملا

 «لسرلاو ءايبنألا ىلع ال «ممألاو عابتألا ىلع دئاع اونظ ريمض نإ :ليقو

 . ءاملعلا نم ةعامجو ريبج نباو يعخنلاو سابع نبا لوق وهو

 .هاوسب ريسفتلا ذاش نم كلاب لغشت الف «اوبذك» دهاجم أرق ىنعملا اذهبو

 ؟ءايبنألاب فيكف ءءاملعلا بصنمب قيلي ال امم

 اق ْىَدُهْلا لع ْحُهَمَمَجَلُهَّنَأ َس ْركَو» : هلي دمحم انديسل ىلاعت هلوق كلذ نمو

 نمم َننوكت ال اهانعم نأب اهرسف مهضعب نإف 5 : ماعنألا] # َنيِِهلَجْلا نم نوم

 . ىدهلا ىلع مهعمجل ءاش ول هللا نأ لهجي

 ىلع مهعمجل ءاش ول هللا نأ لهجي ال ًاناميإ سانلا لقأ نإف لطاب رمأ اذهو

 هللا تافص نم ةفصب لهجلا تابثإ هيف ذإ «ناميإلا لهأ ديسب فيكف .ىدهلا

 . ءايبنألا ىلع زوجي ال كلذو «ىلاعت

 . نيلهاجلا تامسب هرومأ يف هبشتي ال نأ ِهلَي هظعو وه دوصقملا نإ :لوقن

 . نيلهاجلا نم اونوكت الف : ىنعملاو «ةيدمحملا ةمألل باطخ هنإ :ليقو

 : ىلاعت هلوقو «[10 :رمزلا] 4َكلمع َّنطبَحَل َتيَرسَأ ْنِلا : ىلاعت هلوق كلذ نمو

 َتلسْفدَدَل اًذإ ا : ىلاعت هلوقو 1٠١5« :سنوي] 4 رضي الو كحتي ال اَم هلأ نوه نم ٌعْيَم الو
 ليصير هي يع

 [55 :ةقاحلا] #ِنيِمَيْلأب ُهْنِم انَذَحْأَل## : ىلاعت هلوقو «[ا/6 : ءارسإلا] 4 . . . ِةرََحْلا فْعِض
 رع تش ىلا مق

 :هلوقو [7 : ماعنألا] 4 لبس نع َكوُلِضُي ٍضْاْلا فى نم رك علي نيو :هلوقو

 م لاسر َتْمَنب اف لمعت َمَل نإو# :هلوقو 1 : ىروشلا] 4ك لع َرِيَْي هنأ اَمَي نّ#

 ١[. :بازحألا] 4 َنيِقْفكُمْلاَو َنِرْفَك ١ مليت الو هلا ٍتَنَأ# : هلوقو [717 : ةدئاملا]

 نأ الو ,غلبي ال نأ هيلع زوجي الو حصي ال هي هنأ كايإو هللا انقفو ملعاف

 يرتفي وأ «بحي ال ام هّللا ىلع لوقتي الو هب كرشي نأ الو ءهبر رمأ فلاخي

 : ةفشاكملاب هرمأ رسي نكلو «نيرفاكلا عيطي وأ ؛هبلق ىلع متخي وأ «لضي وأ هيلع

 «غلب ام هنأكف ليبسلا هذهب نكي مل نإ هغالبإ نإو .نيفلاخملل غالبلا يف نايبلاو

 .[ "17 : ةدئاملا] # َساَنلَأ ّنِم َكلْمِصَمَي هّللاو © :هلوقب هبلق ىوقو هسفن بيطو

 اذإ## :هلوقو «[55 :ةقاحلا] # لدواقألا ضب الع لوقت رو ## : ىلاعت هلوق امأو

1 
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 رم ا الآ

 كؤازجو ءاذه لعف نم ءازج اذه نأ هانعمف [!/6 :ءارسإلا] «ةزحلا فعض كنَقدَدَل

 . هلعفي ال وهو هلعفي نمم تنك ول
 جم م 0 لال سك ىلارت

 : ماعنألا] 4 هنأ ليبَس نع َكوُلِضي ٍضرأْلا ف نم رثَكأ َعِطَن نإو# :هلوق كلذكو

 ١59[« :نارمع لآ] «اوُرفَك تريل اويلي نإ# :لاق امك «هريغ دارملاف [ 17

 [10 :رمزلا] 4َكْمع َنطَبَحِل َتكَرْتَأ ْنبا : هلوقو 4 ّكِلَك ع ْمِيَي هَ اني نَّهط : هلوقو
 .اذه هيلع زوجي ال ِةِلَك يبنلاو ءكرشأ نم لاح هذه نتأو «هريغ دارملاف ههبشأ امو

 ءءاشي امع هاهني هّللاو «مهعاطأ هنأ هيف سيلف «َنرْفَكْلا عليم هَل ِقَنا# : هلوقو
 ناك امو [57؟ :ماعنألا] 4 ّهّيَر َنوُعَدي َنبِدلا جرطت الو# :لاق امك ءاشي امب هرمأيو

 . نيملاظلا نم ناك الو ولي مهدرط
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 فلؤملا يأر

 نإ اباوص نوكي نأ ىسع تايآلا هذه ىنعم ىف رخآ يأر ىل رهظ دقو
 هلك هيهن نمضتي مسق :نيمسق ىلإ اهمسقن نأ نكمي تايآلا هذه نأ وهو هللا ءاش
 . هيلإ اهتبسن حصت ال رومأ لعف نع

 . كَم هماقمب قيلت ال هنم ءايشأ عوقو ضارتفا نمضتي مسقو

 لّوألا مسقلا
 ًادبأ روصتي الو اهنع سانلا دعبأ وه رومأ لعف نع ِلَو هيهن نمضتي مسق

 .اماقم هنم لقأ وه نمم اهرودص روصتي ال لب هنم اهرودص

 ءهب فصتم وه ام لعفب هرمأ ةنمضتملا تايآلا مسقلا اذه تحت لخديو

 هنأ هتلاحو هتريس نم ةحيحصلا ةلدألاو ةعطاسلا نيهاربلا تلد .هلعفب ٌّققحتمو

 هقالخأ تايضتقم نم يهف ةوبنلا لبق ققحتلا لك ققحتم فاصتالا لك اهب ٌفصتم
 ْ . ةميركلا هلئامشو ةميظعلا

 ىلإ ِةِكَ هتوعد اهنم دوصقملا نأ وه تايآلا نم مسقلا اذه يف ييأرو

 ىهنلا ءاج امم هدض لعف نع ىهن اميف ءاوس هيلع وه ام ىلع تابثلا ىلع رارمتسالا

 ْ .هلعفب رمألا ءاج امم هلعفب رمأ اميف وأ هلعف نع
 : كلذ ةلثمأ

 نَع سرْعأو ذاب أو رم دخل :هلوقو هلل قي نيل يابا :ىلاعت هلوق
 ال 177 :ةبوتلا] «َنيِقفَُمْلاَو َرَدُكحْلا ِدِهَج يلا ماكل [1494 :فارعألا] 4ترهأل
 فرعلاب رمأيو وفعلاب ذخأي لبق نم نكي مل لي هنأ تايآلا هذه نم مهفي نأ يغبني

 ءادتبالل سيل اهيف رمألا ءاهلاثمأو تايآلا هذه نإ لب ءالكو اشاح - ًايقتم نكي ملو

 فصولا ىلع ءاقبلاو هيلع وه يذلا لاحلا ىلع رارمتسالل وه امنإو «ءاشنإلا وأ

 يكزلا كقلخ ىلع رمتسا كاوقت ىلع رمتسا ىبنلا اهيأ اي  لوقي هنأكف .هب وه يذلا

 .رافكلا ةدهاجمو نيلهاجلا نع ضارعإلاو فرعلاب رمألاو وفعلاب ذخألا نم
 نم ىه اهضعب نإ لب اهب ققحتمو فاصوألا هذهب فصتنم يلي هنأل كلذ

 فرعلاب ًارمآ ًاًوفع ًاميرك ًاميلح ناك دقف .ةثعبلا لبق اهب رهتشا يتلا ةيقلخلا هتافص
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 ب لج ايس رميت يبخ كج ريب" بكس

 بككلا كيل انلزنأ اَنِإ# :ىلاعت هلوق كلذ نمو  نضورسإلا لك نيلهاجلا نع اضرعم

 هذه ٠١5[ :ءاسنلا] 4اًهيِصَخ َنيِنبَمْنل كَم اَلودَمأ كني آم ساّنلآ ّنْيَب َمكَحَتِل ّقَحْل
 ارم قريبأ يب مهنا دقو - قرس يذلا هدانم نأش ىف نامعنلا نب ةداتق يفأ تل ةآل

 تيب لهأ ىلإ تدمع :هل لاقو ِِكَي هبتاعف نينمؤملا نم ةعامج مهتاو «نيقفانملا
 مث «تعجرف :لاق «ةنيبو تبث ريغ ىلع ةقرسلاب ٍمهيمرت ءحالصو مالسإ مهنم ركذ

 مصاخيو نينئاخلل ليمي نأ ديري ناك هنأ ديفي ًاميصخ هلوق رهاظو .ةيآلا تلزن

 نوكي نأ لبق نم هفصو ةنامألاو نيمألا وهو مكي هنم كلذ نوكي نأ اشاحو .مهنع

 . ةهازنلاو ةفعلاب فورعملا فيفعلا وهو ءالوسر

 ةيكذلا كقالخأو ةيضرملا كتريس ىلع دمحم اي رمتساو :هانعم نأ يدنعو

0 

 ىلع رمتسا يأ [”5 :ماعنألا] 4َنيِِهَْجْلأ َنم َننوُكَم الق# :هل ىلاعت هلوق هنمو
 . نيلهاجلا نع كدعبو كملعو كتفرعم

 ىلع رمتسا يأ ١57[ :ةرقبلا] #َنِرئَمَمْل َنِم َنوُكَت الف# :ىلاعت هلوق هنمو
 هللا نود نم ٌعِنَت الوإ# :ىلاعت هلوق هنمو .نيددرتملا نيكاشلا نع كدعبو كناميإو كنيقي

 لامكو كئاعد ىف كصالخإ ىلع رمتسا يأ ٠١5[ :سنوي] 4 كادي لو َكُحَفي الم
 ا . هّللاب ككاسمتساو كهجوت

 . لع هلابب رطخ وأ كلذ فالخ هنم لصحي ناك هنأب لوقي ًالهاج نظأو

 « هلأ تيان اوبك حردَلأ نم نيوكُم الو# :ىلاعت هلوق اذه ىلع ليلد ربكأو
 ناك ِةيِكَي هنأ كشلا لقي ال هب ًاعوطقم ًاينيقي ًاملع مولعملا نم هنأ عم 4 : سنوي]
 .هب بذك نمم نوكي فيكف . هيلإ وعدي اميف بّذكملا

 . كناميإ ميظعو كقيدصت لامكو كداقتعا ةوق ىلع دمحم اي رمتسا : يدنع ىنعملاو

 زجعت الو لسكت ال ظفحاو دهتجا - رباثملا دهتجملا ذيملتلل كلوقك هلك اذهو
 . بعللا نع ديعب داهتجالاب مئاق هنأ عم بعلت الو

 . نمؤملا بلق هيلإ نئمطيو ةيبرعلا ةغللا ردص هعسي اذه لكف

 يناثلا مسقلا
 رّوصت لاوحألا نم ٍلاحب حصي ال ِجَي هنم ءايشأ عوقو ضارتفا نمضتي وهو

 دقو .هيلإ اهتبسن ةحص وأ هنم اهعوقو زاوج اهنم مهفي نأ زوجي الف .هنم اهعوقو
 نم ولخي ال اهنم ريثكو ةددعتم تالالامتحا داريإب تايالا هذه نع نيرسفملا مالك رثك
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 كتم 5525 حساس سس لل

 هونبو نورسفملا هلاق ام اهنم مزلي ال اهضعب ركذنس يتلا تايآلا هذه نأ ىرأو

 ةزوزهم تاليوأتب هدر ىلإ  مهناميإ عفادب -  مهرطضت مزاولو مالك نم اهيلع

 رومألا هذهو ةضرتفم ًارومأ ديفت تايآلا هذه نأل كلذو .ةلولعم تالامتحاو

 ضارتفا ةيضقو اهعوقو ليحتسي اهنأ دقتعن اننإ لب .اهعوقو ةحص مزلي ال ةضرتفملا

 عوقو ضرتفي نأ نكمي هنإ لوقن اننأل .هيلإ كلذ ةبسن ةحص اهنم مزلي ال اهعوقو
 ٍنَْمَيلِل نك نإ َلُق# : ىلاعت هلوق اذه ليلدو عوقولا زاوج هنم مزلي الو .لاحملا ءيشلا

 عوقو ةحص ديفي اذه نإ لاقي نأ حصي لهف 8١[ :فرخزلا] 4َندينَمْلا ُلَوأ أَم دو

 نوكي نأ ضرف نإ يأ ضارتفا اذه لب لهاج ٌكرشم الإ كلذ لوقي الو .كلذ

 . كش الب لاحم وهو «دلو نمحرلل

 تيل ِلَمَْم كي ار ايل ىف تك نّو» :ىلاعت هلوق نع بيجن اذه لثمبو
 كنم كشلا لوصح ضرف نإ وه ىنعملاو [45 : سنوي] 4ّقِإَي ني ٌبّيِكصْل نوبي

 . ادبأ لصحي نلو لصحي الف .لاحم كلذ نكلو «باتكلا نولتي نيذلا لأساف

 هلأ ٍليبس نع كوُلِضي ٍضَرَأْلا ىف نمرثَخعأ يمول : ىلاعت هلوق كلذ نمو
 ظ ١١7[. :ماعنألا]

 كلذ نمو [؟5 :ىروشلا] 4 كلك لع َميِخي دم اَمي نو : ىلاعت هلوق كلذ نمو

 تايضارتفا رومألا هذه لكف [10 :رمزلا] 4 كَم َنطِبحَل َتكَرْشَأ ْنِلا# : ىلاعت هلوق

 نم عيطي ٌهْكَم هنأ نمؤم لقاع روصتي ال ذإ لَك هيلإ اهتبسن حصي الو اهعوقو لاحم
 ومما نيل ايي : ىلاعت لاق . هتعاطب ضرألا يف نم هللا رمأ يذلا وهو ضرألا يف

 بلق ىلع هّللا متخي نأ نمؤم لقاع روصتيالو .[04 :ءاسنلا] 4 لولا أوُهيِلأَو هلأ أوخيلعأ

 َلَعَو ميول كهل َمََحأل .هب نمؤي مل نم بلق ىلع هّللا متخي يذلا وهو ِةِلكك دمحم
 . . .اذكهو [/ :ةرقبلا] 4 ُةَوَّسِغ ٌجهِرَّصَبأ َكَعَو ٌجهِعْعَس
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 ةثراح نب ديز ةصف لوح

 ف راح نب ديز ةصق يف :ىلاعت هلوق كلذ نمو
 ّقَحَأ هاو س دل ىو بدم ام كدسقت يو نأ ىو هَ بع قينأ هش تن
 ل وبس علنأ ف يح نييزنلا لع نكي ل 5 اهني مة سمات كت

 . [لا/ :بتارحألا] 41 هلأ رمَأ باكو ًارطو نين

 ىأر امل ِلكَك يبنلا نأ اهانعم نإ :لاقو اهريسفت ىف نيرسفملا ضعب أطخأ دقن
 رمأي ناك هنأو «ةينمألا هذه هسفن يف ىفخأو .ديز اهقلطي نأ ىنمتو ,هتبجعأ بنيز

 .ةلماجم اهكاسمإب ًاديز

 امل هينيع دم نم هب قيلي ال امو جرحلا مظعأ هيف ناكل ًاحيحص اذه ناك ولو

 ء«هاضري ال يذلا مومذملا دسحلا سفن اذه ناكلو . .ايندلا ةايحلا ةرهز نم هنع يهن

 . !؟ءايبنألا ديس فيكف «ءايقتألا هب مستي الو

 لَك يبنلا قحب ةفرعم ةلقو هلئاق نم ميظع مادقإ اذهو :يريشقلا لاق
 تدلو ذنم اهاري لزي ملو ء«هتمع تنب يهو ءهتبجعأف اهآر :لاقي فيكو .هلضفبو
 هسفنل اهافطصال ِئَكَي اهدارأ ولف ءديزل اهجوز وهو لي هنم نبجتحي ءاسنلا ناك الو

 ةعاط الإ ديزب تجوزت ام اهنإو ًاصوصخ هيلع ديزم ال امب كلذب تحرفلو ديز لبق
 . هي هّللا لوسر رمأل

 بنيز نأ ِهْك هيبن ملعأ دق ناك ىلاعت هّللا نأ وه هيلع هللا نيدن يذلا قحلاو
 ناكو ءاهرخآ يف ةيآلا اهيلإ تراشأ ةيعيرشت ةمكحل ديز دعب هجاوزأ نم نوكتس

 كلذو ءاهب جاوزلل هحايتراو هرارقتسا مدع ِةكي هللا لوسر ىلإ ًاريثك وكشي ديز

 اهاكش املك ناكف ءاديعب ماجسنإلاو فالتئالا لعجت امهنيب ةديدع قراوف دوجول

 ىف هنم ىفخأو هّللا قتاو كجوز كيلع كسمأ :هل لوقي ِخلَي هللا لوسر ىلإ

 جوزتلا مامتب هرهظمو هيدبم هَّللا امم اهجوزتيس هنأ نم هب هّللا هملعأ ام هسفن

 .اهل ديز قالطو

 روعش ةاعارم يف ساسحإلا لامكو ءقوذلاو بدألا مامت كي هنم اذهف

 ناك امل كدعب يل ةجوز نوكتس بنيز نأب ينربخأ هللا نإ هل لاق ول هنأ عم «نيرخآلا
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 كه: هس ضم

 .اذه هفقوم هيلع ينثيو ةبقنملا هذه هيف حدتمي انه هَّللا نإف اذلو جرح كلذ يف هيلع

 . 4 هيِدَبم ُهَلَأاَمَكلِسْفَت يف ىفْحْحَو# : ىلاعت هلوق ىنعم اذهو

 هملعي ه5 يبنلا ىلع ليربج لزن» :لاق يرهزلا نع ءاج ام اذه ديؤيو

 . «هسفن يف ىفحأ يذلا كلذف ءشحج تنب بنيز هجوزي هللا نأ

 الوُعْفم هلأ رم منيو اذه دعب ىلاعت هلوق يف نيرسفملا لوق اذه ححصيو

 اهعم هرمأ نم دبي مل هللا نأ اذه حضويو . اهجوزتت نأ كل دب ال يأ [47 :ءاسنلا]

 . ىلاعت هب هملعأ ناك امم ِةِلكَي هافحأ يذلا هنأ لدف اهل هجاوز ريغ

 لع يبنلا نأل .هتنس لاطبإو «ينبتلا ةمرح ةلازإل ءاهب هجاوز يف ةمكحلاو

 ةداعلا هذه ىلاعت هّللا لطبأ دقو ءدمحم نب ديز ىعدي راص ىتح ًاديز ىنبت دق ناك

 لَك هرمأب ًايلمع اهلطبأ ٠[ : بازحألا] 4 ككاو ني لح اب دم ناك اّم# : :هلوقب

 . اهب جورتلاب
 َنيِنمْؤَمْلا لع نوكي ال جل :هلوقب ةيآلا رخآ يف ىلاعتو هناحبس راشأ اذه ىلإو

 .[57 :بازحألا] « هيآيِعدأ جوزأ ف يح

 هللا ناك نإو هنأ : باوجلاف ؟اهكاسمإب ديزل ٍهْكَك هرمأ يف ةدئافلا امف : ليق نإف

 كلذ يف اهقالطب نذأي مل ىلاعت هللا نأ الإ هتجوز نوكتس اهنأب هيبن ملعأ دق ىلاعت

 . قالطلا هيف هللا ردق يذلا تقولا يتأي ىتح اهكاسمإب هرمأي ناك كلذلف «تقولا

 4مم نأ نع هّماَو سائلا ىدقو» :ىلاعت هلوق ىنعم امف :ليق نإو

 نأ مهنم يحتسي يأ «,فوخلا سيلو ءايحتسالا اهانعم انه ةيشخلا نأ : باوجلاف

 نيقفانملا فاجرإ نم تناك سانلا نم ِةِكَي هتيشخ نأو «هنبا ةجوز جوزت :اولوقي

 حاكن نع هيهن دعب هنبا ةجوز جوزت :مهلوقب نيملسملا ىلع مهبيغشتو «دوهيلاو

 هلحأ اميف مهيلإ تافتلالا نع ههزنو اذه ىلع هللا هبتاعف «ناك امك ءانبألا لئالح

 ا ميغ م : هلوقب ميرحتلا ةروس يف هجاوزأ يضر ةاعارم ىلع هّللا هبتاع امك دل

 نأ قحَأ ُهَأَو سانلا ىدْححَو# :انه اه هل هلوق كلذك ١[ :ميرحتلا] *. . . كل هنأ لأ

 . «هنكخت

 ةيآلا هذه متكل ًائيش ِهلك هللا لوسر متك ول :ةشئاعو نسحلا نع يور دقو

 .هافخأ ام ءادبإو هبتع نم اهيف امل
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 :[0 : ىحضلا] 4ْىَدَهَف لاَ ٌكَدَجَوَوال
 ىرخأهبش عفدو

 نع ًالاض :ليق «[7 :ىحضلا] «ىَدَهَن اَلاَص َكَدَجَوَو# : ىلاعت هلوق كلذ نمو
 كادهو .كلذ نم كمصعف لالضلا لهأ نيب كدجو :ليقو ءاهيلإ كادهف ةوبنلا

 ءاهيلإ كادهف اهفرعت ال يأ «كتعيرش نع ًالاض :ليقو «مهداشرإ ىلإو ناميإلل
 هبر ىلإ هب هجوتي ام بلط ءارح راغب ولخي هو ناك اذهلوا «ريحتلا انهه لالضلاو

 لثم اذهو هيلإ كادهف قحلا فرعت ال :ليقو ءمالسإلا ىلإ هللا ءاده ىتح هب عرشتيو
 ١١[. :ءاسنلا] 4ُهَلَعَت نكت ْمَلاَمَكَمَلَعَوا# :ىلاعت هلوق

 ال يأ لزألا يف كل يتبحم نع ًالاض كدجوو :دكمحم ني رفعج نعو

 . يتفرعمب كيلع تننمف ءاهفرعت

 ةءارق يهو .«كب ىدتها يأ ,''”ىدهف ًالاض كدجوو : يلع نب نسحلا أرقو
 . ةذاش

 ينيك يو «كيلإ لزنأ ام نايب يف ًاريحتم كدجوو :هانعم نأ يدنع رهظألاو
 نيش ركل َكّبِإ آنلَرَأَو» : ىلاعت هلوقل «كلذل كادهف ٠ ؛مهغيلبتو سانلا داشرإ
 ١ مالك يف كلذ دعب هتيأر ام اذهو [55 :لحنلا] *ت تورك مُهلَعَو مهل | َلَرْناَم

 بحملا :لاضلاو . . .يتفرعمل ًابحم يأ ءالاض كدجوو :ءاطع نبا لاقو
 يف انهه اوديري مل ؛ةميدقلا كتبحم يأ «ميدقلا كلالض ىيفل كنإ :لاق امك

 .اورفكل هّللا يبن يف كلذ اولاق ول ذإ . نيدلا

 . ةنيب ةبحم يأ ١"7[ :فسوي] «ِنيم ٍلَلَص يناَهْنََل اَنِإ# :هلوق اذه هلثمو

 هلوقل ؛هنايبل كادهف كيلإ لزنأ ام نايب يف ًاريحتم كدجوو :دينجلا لاقو

 دحأ كفرعي مل كدجوو :ليقو .[:5 :لحنلا] 4ٌرْحْأ َكّيِإ الْرَأَو :ىلاعت

 . ءادعسلا كب ىدهف كرهظأ ىتح ةوبنلاب
 [57 :ىروشلا] 4ُنَسيِإْلا الو ْبْتكْلا ام ىِرَّد َتنُك ام :ىلاعت هلوق كلذ نمو

 .كدجو لعاف «لاض» نأ ىلع يأ )١(
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 تيا سا تس ااا

دت فيك الو ؛نارقلا أرقت نأ يحولا لبق يردت تنك ام :هانعم نأ حيحصلاو
 وع

 .ناميإلا ىلإ قلخلا

 ًانمؤم لبق ناكف .ماكحألاو ضئارفلا وه يذلا ناميإلا الو : :مهضعب لاقو

ميإ فيلكتلاب دازف لبق اهيردي نكي مل يتلا ضئارفلا تلزن مث «هذيحوتب
 وهو .ًانا

 .ههوجو نسحأ

 ١[. :فسوي] #تفلا َنِمَل وِلَبَق ني تنكح نإَو# : ىلاعت هلوق كلذ نمو

 4 َمُهنَدَحِإ َّلِضَت نأ :ىلاعت لاق امك :؟'”هنيسانلا هانعم :يرهزألا لاقو

 * َنوُلِفَع ايا َنَع م ترا » :هلوق ىنعمب سيل هنأ :ملعاف [؟87 :ةرقبلا]

 .17 :سنوي]

 مل ذإ فسوي ةصق نع نيلفاغلا نمل :هانعم نأ يورهلا هّللا دبع وبأ ىكح لب

 .انيحوب الإ اهملعت

يسانلا نم يأ نيلفاغلا نمل هلوق ىنعم نأ هدوصقم )01(
 . ن
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 بونذلا ةبسن لوح

 نإف [؟ :حتفلا] «َرَخأَتاَمَو َكِد نمَمَّدَمَتامُهَمأ َكَل رفَعِل## :ىلاعت هلوق كلذ نمو
 امنإ ةرفغملا نأ ىلع ًادامتعإ ِِكَي ىبنلا نم بنذلا رودص زاوج ديفي ةيالا رهاظ
 رئاغصلا رودص زاوجب اولاقف هوديأو ءاملعلا ضعب اذهب لاق دقو «بنذلا دعب نوكت
 .ىنعملا اذه اهرهاظ ديفي «ثيداحأو تايأب نيجتحم لَو هنم

 :هلوقو ١9[ :دمحم] «ْيسِوْومْلاَو َنيِنِْؤُمللَو َكْيَذِل ٌرفْغَسْساَو## :هلوق -اهنم

 4:يلظع ُياَدَع مَ آمي ُكَسَمل َنَبس هلل ني بدك اَلَْلط : هلوقو 014" : ةبوتلا] 4مُهَل َتِذَ
 هلق ىبنلا لوقو ١. ١[ : سبع] 4 تقلا هدب « َلوَبَو َسع# :هلوقو «[14 :لافنألا]
 («. . . تنلعأ امو تررسأ امو ترخأ امو تمدق ام يل رفغا مهللا» :هئاعد يف
 ثيدح يفو «4هّللا رفغتسأف يبلق ىلع ناغيل هنإ9 :هلوقو هك هتيعدأ نم هوحنو

 دقو .«ةرم نيعبس نم رثكأ مويلا يف هيلإ بوتأو هللا رفغتسأل ينإ9 :ةريره يبأ
 امُهَّأ َكَل َرفَِل ا : ىلاعت هلوق نع ىلاعت هللا همحر ضايع يضاقلا مامإلا خيشلا باجأ
 نأ اهنمو هلك هتمأ كلذب دارملا نأ :اهنم .ةديدع ةبوجأب 4َرَخَأَتاَمَو كيد نممَّدَمَ
 نم هتأربت انه ةرفغملا نأ :اهنمو «ليوأتو ةلفغو وهس نع ناك ام كلذب دارملا
 اَم ىِردأ 1مَو ٍلسُرلا َنَماَعْدِي تك اَمٌلق## :لوقي نأ رمأ امل َِِي يبنلا نأ :اهنمو «بويعلا
 كلذب رس «[4 :فاقحألا] نيم كمال أتأ آمر لإ عك اما مي نإ كي او ىلع
 . (َّرَخأَت اَمَو كد نمّدَكَتاَمُهَمأ َكآ َرْفََِإا8 : ىلاعت هللا لزنأف رافكلا

 .ناك ول نإ بنذب ذخاؤم ريغ كل روفغم كنأ ةيآلا دصقمف

 نأ :هتصالخ «سيفن باوجب : غابدلا زيزعلا دبع هّللاب فراعلا مامإلا باجأو
 هتدهاشم يأ ؛ةدهاشملا وه ١[ :حتفلا] «انحَساَنإ# :ىلاعت لوق يف حتفلاب دارملا
 هتدهاشمب همركأو «باجحلا هنع لازأ هنأ ِِلَي يبنلل ىلاعت هللا ةمحر نمف «ىلاعت
 حتفلاب هيلإ راشملا وه اذهف ءقحلا ىلإو قحلا نم قح وه ام الإ ىري الف «ىلاعت
 تباث حتفلا اذهو «ىلاعت هنع بجحي مل هنأل هرغص نم ِكَي هل عقو دقو «نيبملا
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 هتوق لامك ثيح نم كو يبنلل هيف ةيصوصخلاو «فراع لكلو لب «يبن لكل

 .هريغل تبثي مل امم هرسو هتاذو هسفنو هحورو هلقع ةيلهأو ءهتقاطو

 مالظو ةلفغلا وهو «هببس #َرَخَأ امو كلذ ني َمَّدَّصَت ام“ : هلوق يف بنذلاب دارملاو

 نع ةيانكلا ءرخأت امو مدقت امب :دارملاو «ةيبارتلا ةأشنلا لصأ يف يذلا باجحلا

 . ةلازإلا نارفغلاب دارملاو هلاوز

 متتلو «ةيلكلاب باجحلا كنع لوزيل ًانيبم ًاحتف كل انحتف انإ :لوقي هنأكف

 ةياده الو ؛باجحلا لاوز ةمعن قوف ةمعن ال هنإف رصنتو ىدهتلو «كيلع انم ةمعنلا

 دافتسم اذه .هتلاح هذه تناك نم ةرصن نم غلبأ ةرصن الو «فراعملا ةياده قوف

 . فرصتب غابدلا خيشلا مالك نم

 .«كلذب حرصي ِهلي هنوكو «رافغتسالاب ِةلي انيبنل ىلاعت هللا رمأ امأ :تلق

 ةيدوبعلاب هرارقإ لامك نمو كي هعضاوت لامك نم اذهف .هللا نم هلأسيو هب وعديو

 هرارتغا مدعو .هلضف نع هئانغتسا مدعو «هيلإ هراقتفاو «هبر ىلإ هتجاحبو «.ةلماكلا

 باوثو لضف نم يلع هللا ْنم ام عم ينإ :لوقي هلاح ناسل نأكو ءهالوم هاطعأ امب

 .هباحر ىلإ عراسأو هلضف يف بغرأ لازأ ال ينإف «ةيماس تاماقمو ةيلاع تاجردو

 كلذب حرص دقو «تاربملا ىلإ ردابأو «تاريخلا ىف سفانأو .هباوبأ ىلع فقأو

 ردتقيل ؛ةمألل ميلعت ًاضيأ اذه يفو .؟هب مكملعأو مكاقتأو هلل مكاشخأ انأ» :لاقف

 : لئاقلا وهو ءال فيك ءهل لمعلا ةمادإب هلل ركشلا مامت ًاضيأ اذه يفو «هوعبتيو هب

 ؟(ًاروكش ًادبع نوكأ الفأ»

 نع دراولا ثيدحلا تعمس : :هّللا همحر يلذاشلا مامإلا لاق دقو

 ء«ةرم نيعبس مويلا يف هللا رفغتسأف يبلق ىلع ناغيل هنإ ١ : هلع هّللا لوسر

 نيغ كاذ كرابم اي :يل لوقي وهو ِي هَّللا لوسر تيأرف «هانعم ىلع لكشأف
 ْ . رايغألا نيغ ال راونألا
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 كرزو كنع انعضوو

 [7 5 :حرشلا] 4كَرهلط َصَقَأ َقِلا * َكَرْرِو كلَع اَْعَصوَول :ىلاعت هلوق امأو
 .هرهظ تلقثأل كلذ الولو ءمصعو اهنم هتوبن لبق ظفح هنأ هانعم :ليقف

 .اهغلب ىتح ةلاسرلا ءابعأ نم هرهظ لقثأ ام كلذب دارملا :ليقو

 .كل كلذ انعرش ىتح كتعيرش بلطو «كتريحو كرس لغش لقث : ليقو
 .كيلع ظفحو تظفحتسا امل انظفحب تلمح ام كنع انففخ هانعم :ليقو
 . ةيلهاجلا لقث كنع انططح :ليقو

 هتيافكو هللا ةمصع عضولا نوكي وأ ءهضقني داك يأ « كرهظ ضقنأ ١ ىنعمو

 لغشو هيلع لقث ام وأ «ةلاسرلا لقث نم نوكي وأ هرهظ تضقنأل تناك ول بونذ نم
 .هيحو نم هظفحتسا ام ظفحب هل ىلاعت هللا مالعإو «ةيلهاجلا رومأ نم هبلق

 كنع هّللا افع
 مدقتي مل رمأف [5” :ةبوتلا] © ره تن مل كلنع ُهَّنأ مَع :هلوق امأو

 مل لب «ةيصعم ىلاعت هللا هدع الو ةيصعم دعيف «يهن ىلاعت هللا نم هيف يي يبنلل
 . كلذ ىلإ بهذ نم اوطلغو «ةبتاعم ملعلا لهأ هدعي

 فيكف «يحو هيف هيلع لزني مل اميف ءاش ام لعفي نأ هل ناك ِكَي هنأ باوصلاو
 هللا هملعأ مهل نذأ املف [57؟ :رونلا] *ْمُهْنِم تش نَّمْل ندأو# : ىلاعت هللا لاق دقو

 لعف اميف هيلع جرح ال هنأو اودعقل نذأي مل ول هنأ مهرس نم هيلع علطي مل امب

 ليخلا ةقدص نع مكل هللا افع : كك يبنلا لاق لب ءرفغ ىنعمب انه «افع» سيلو

 :لاق «يريشقلل هوحنو كلذ مكمزلي مل يأ طق مهيلع بجت ملو («قيقرلاو

 ىنعمو :لاق برعلا مالك فرعي مل نم بنذ نع الإ نوكي ال وفعلا :لوقي
 لاق .«ةمركت تناك اهنأ يور :يدوادلا لاق .بنذ كمزلي مل «كنع هللا افع»
 .(«كزعأو ءهللا كحلصأ :لثم مالك حاتفتسا وه :يكم

 . هللا كافاع هانعم نإ : يدنقرمسلا ىكحو

 ىلوتو سبع
 لب لي هل بنذ تابثإ هيف سيلف ١[2 : سبع] *. . . َكَويَو سبَع# :هلوق امأو

 .انل باطخلاف «ىكزتي ال نمم هل يدصتملا كلذ نأ انل هللا مالعإ



 414 لماكلا ناسنإلا ٍةِكَي دمحم 39
 ك0 ممم املس 222

 ىلع لابقإلا «نيلجرلا لاح كل فشك ول ناك ىلوألا وأ باوصلا نإو

 . ىمعألا

 هنع ًاغيلبتو ءهّلل ةعاط ناك ءرفاكلا كاذل هيدصتو «لعف امل ِةكَك يبنلا لعفو

 .هل ةفلاخمو ةيصعم ال ءهل هللا هعرش امك «هل ًافالثتساو

 «هدنع رفاكلا رمأ نيهوتو  نيلجرلا لاحب مالعإ كلذ نم هيلع هّللا هصق امو

 .[7 : سبع] قيم لأ َكَيَعاَمَو# : : هلوقب هنع ضارعإلا ىلإ ةراشالاو

 هل رهظ امم كي هلعف ام ىلع هناحبس قحلا نم باتع هنأ لمتحيو :تلق

 . كلذ فالخب العو لج هللا ردق يذلا عقاولا ناكو ءهحاجن هدنع حجرتو هحالص

 نيب يراجلا وه امك ةفلاخم وأ بنذ دعب نوكي نأ هنم مزلي الو يضتقي ال باتعلاو

 ىلع لب ىلوألا كرت ىلع هبيبح بيبحلاو هاخأ خألا بتاعي دقف «مهتلماعم يف سانلا

 عسوا باتعلاف «مومذملا لعفو ريصقتلا ىلع هدلو دلاولا بتاعي دقو .لمكألا كرت

 .ةدحاو ةهج يف نوكي نأ نم

 . مامت وبأ هلاق هيلي يبنلا عم ناك يذلا رفاكلا «َلويَو سيل ب دارأ ليقو

 يسفن ىلع تيشخ دقل

 :ةجيدخل 55 هلوق نم يحولا أدبمو ةريسلا ثيدح يف درو ام كلذ نمو

 نكلو .كلملا ةيؤر دعب هّللا هانآ اميف كشلا هانعم سيل «يسفن ىلع تيشخ دقلا»

ت وأ هبلق علخنيف يحولا ءابعأو كلملا ةمواقم هتوق لمتحت ال نأ يشخ هلعل
 قهز

 . ةيسفقن

 لبق كلذ نوكي وأ كلملا ةيؤر دعب هلاق هنأ « حيحصلا ١ يف درو ام ىلع اذه

 هيلع ملسو «بئاجعلا نم هيلع تضرع ام لوأل ةوبنلاب هل ىلاعت هللا مالعإو هئاقل

 . ريشابتلاو تامانملا هتأدبو رجشلاو رجحلا

 يرأ مل «مانملا يف ًالوأ ناك كلذ نإ .ثيدحلا اذه قرط ضعب يف يور امك

 الف «ةهفاشمو ةدهاشم رمألا هأجفي الثل «مالسلا هيلع هل ًاسينأت كلذ لثم ةظقيلا يف

 . ةيرشبلا هتيئب ةلاح لوأل هلمحي

 للك هللا لوسر هب ئدب ام لوأ : اهنع هّللا يضر ةشئاع نع ( حيحصلا » يفو

 هءاج نأ ىلإ :تلاقو «ءالخلا هيلإ ببح مث :تلاق «ةقداصلا ايؤرلا يحولا نم

 .ءارح راغ يف وهو قحلا

 ةنس ةرشع سمخ ةكمب كي يبنلا ثكم : :امهنع هّللا يضر سابع نبا نعو

 . هيلإ ىحوي نينس ينامثو ءًائيش ىري الو «نينس عبس ءوضلا ىريو توصلا عمسب
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 .ءارح راغب هراوج ركذو :لاق ِةَك يبنلا نأ : مهضعب نع قاحسإ نبا ىور دقو
 يف ةشئاع ثيدح وحن ركذو .. .أرقأ ام :تلقف ءأرقإ :لاقف مئان انأو ينءاجف :لاق
 نم تبيهو «ينع فرصناف : :لاق «ةروسلا[١ : قلعلا] «َكْير ريْسأب ارثأ# هل هئارقأو هل هطغ

 :تلق «نونجم وأ رعاش نم يلإ ضغبأ نكي ملو «يبلق يف تروص امنأك يمون
 هنم يسفن ّنحرطألف لبجلا نم قلاح ىلإ ندمعأل ءدبأ اذهب شيرق ينع ثدحتأل
 تنأ ...دمحماي ءامسلا نم يداني ايدانم تعمس ذإ كلذل دماع انأ انيبف ؛ .اهنلتقألف

 :ثيدحلا ركذو «لجر ةروص ىلع ليربج اذإف يسأر تعفرف «ليربج انأو هللا لوسر

 ءاقل لبق ناك امنإ .دصق امل هدصقو «.لاق امل هلوق نأ اذه يف نيب دقف

 .ةوبنلاب هل ىلاعت هّللا مالعإ لبقو «مالسلا امهيلع ليربج

 يبلق ىلع ناغيل هنإ
 - «ةرم ةئام موي لك هللا رفغتسأف يبلق ىلع ناغيل هنإ» :ِكَي هلوق كلذ نمو

 .«ةرم نيعبس نم رثكأ مويلا يف  قيرط يفو
 ًابير وأ ةسوسو نيغلا اذه نوكي نأ كلابب عقي نأ رذحاف : ضايع يضاقلا لاق

 ,ديبع وبأ هلاق ءهيطغيو بلقلا ىشغتي ام اذه يف نيغلا لصأ لب هلك هبلق يف عقو
 . اهيلع ميغلا قابطإ وهو ءءامسلا نيغ نم هلصأو

 قيقرلا ميغلاك ةيطغتلا لك هيطغي الو بلقلا ىشغي ءيش نيغلاو :هريغ لاقو
 . سمشلا ءوض عنمي الف ءاوهلا يف ضرعي يذلا

 ةموادم نع اهوهسو هسفن تارتفو «هيلق تالفغ ىلإ ةراشإ نيغلا اذهب دارملاو
 ةاناعمو «ةمألا ةسايسو رشبلا ةاساقم نم هيلإ عفد ِةِكَي ناك امب قحلا ةدهاشمو ركذلا
 ةلاسرلا ءادأ ءابعأ نم هفلك امو سفنلا ةحلصمو ودعلاو ىلولا ةمواقمو .لهألا
 امل نكلو . . .هقلاخ ةدابعو .هبر ةعاط يف اذه لك يف وهو «ةنامألا لمحو

 تناكو .ةفرعم هب مهمتأو «ةجرد مهالعأو ءةناكم هَّللا دنع قلخلا عفرأ كك ناك

 عفرأ كانه هماقمو «هتيلكب هلابقإو هبرب ةددقتو همه تلخو هيلق صولخ دنع هلاح

 نم ًاضفخو هلاح ىلُع نم ًاضغ اهاوسب هلغشو اهنع هترتف لاح ِهكي ىأر ؛هيلاح
 .اهرهشأو ثيدحلا هوجو ىلوأ اذه «كلذ نم هللا رفغتساف «هماقم عيفر

 زاوج ىلع ينبم وهو هلوح ماحو «سانلا نم ريثك لام هب انرشأ ام ىنعم ىلإو
 . غالبلا قيرط ريغ يف وهسلاو تالضفلاو تارتفلا

 نع ِةكَي يبنلا هيزنتب لاق نمم ةفوصتملا ةخيشمو بولقلا بابرأ نم ةفئاط بهذو
 مهي ام ثيدحلا ىنعم نأ ىلإ ةرتف وأ وهس لاح يف هيلع زوجي نأ هلجأو ةلمج اذه
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 مم بيبسي ١#

 . مهل رفغتسيف مهيلع هتقفش ةرثكو مهب همامتهال ِهِِلَي هتمأ رمأ نم هركف رّذكيو هرطاخ

 كرنفال :ىلاعت هلوقل هاشغتت ةنيكسلا هبلق ىلع انه نيغلا نوكي دقو :اولاق

 ةيدوبعلل ًاراهظإ اهدنع ِةك هرافغتسا نوكيو 4٠[ :ةبوتلا] 4ِهِّقع ُرَتَئيكَس نأ
 .راقتفالاو

 ءرافغتسالا ىلع مهلمحي ةمألل فيرعت ءاذه هلعفو هرافغتسا :ءاطع نبا لاق

 . نمألا ىلإ نونكري الو رذحلا نورعشتسيو :هريغ لاق

 رفغتسيف «هبلق ىشغت ماظعإو ةيشخ ةلاح ةناغإلا هذه نوكت نأ لمتحي دقو

 ادبع نوكأ الفأ ةدابعلا ةمزالم يف لاق امك «هتيدوبعل ةمزالمو هلل ًاركش ٍذِئنيح

 .ًاروكش

 ىأر هنإو .ثيدحلا اذه يف يلذاشلا نسحلا يبأ مامإلا مالك مدقت دقو

 .رايغأ نيغ ال راونأ نيغ وه :هل لاقو «مونلا يف كي يبنلا
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 هنأو هلع هوهس
 5 هلامك يفاني ال

 يف ملسف رصعلا ةالص ىلص ِةِكَي يبنلا نأ وهو :وهسلا ثيدح كلذ نمو
 لاقف ؟تيسن مأ ةالصلا ترصقأ هّللا لوسر اي :لاقف نيديلا وذ ماقف نيتعكر
 .2نكي مل كلذ لك» : كك هللا لوسر

 .هتصقب ثيدحلا «تيسن امو ةالصلا ترصق ام» :ىرخألا ةياورلا ىفو

 ءنايسن الو رصق لصحي مل هنأو «نيتلاحلا ىفن لَك هنأ ديفي ثيدحلا اذه رهاظف
 اي كلذ ضعب ناك دق» نيديلا وذ لاق امك ؛كلذ دحأ لصح دق هنأ عم

 . (هللا لوسر

 نع ربخأ ِةَنِلَك ىبنلا نأ :اهنم «ةريثك ةبوجأب اذه نع ءاملعلا باجأ دقو

 نايسنلا امأو ءًارهاظو ًانطاب قدصو قحف رصقلا راكنإ امأ ء.هريمضو هداقتعا

 نإو هنظ نع اذهب ربخلا دصق هنأكف ءهنظ يف سني مل هنأو .هداقتعا نع هلي ربخأف

 . اضيأ قدص اذهو ءهب قطني مل

 ءطقف ظفللا راكنإ وه امنإ «سنأ مل» :ِخِكَك هلوق نأ يل رهظي يذلاو

 اذهب هيبشو سني ملو (نيسلا ديدشتو نونلا مضب) يسن هنأ ىلإ ريشي نأ ِةَك دارأو

 مكدحأل امسئب ثيدحلا يف هلوقب ءاذكو اذك ةيآ تيسن :لوقي نم ىلع ِةِكَي هراكنإ

  نونلا مضب» يسن هنكلو «ةففخملا نيسلا رسكو نونلا حتفب ١ تيسن لوقي نأ

 ركنأ «تيسن مأ ةالصلا ترصقأ :لئاسلا هل لاق املف . .«ةروسكملا نيسلا ديدشتو

 كلذ نم ءيش ىرج ناك نإ هنأو ءهسفن لبق نم وه هنايسن ركنأو ءناك امك اهرصق

 . نسيل كلذ هيلع يرجأو يسن هنأ ققحتف ء«هريغ لأس ىتح يسن دقف

 مل قحو قدص (نكي مل كلذ لكو) (رصقأ ملو) (سنأ مل) اذه ىلع هلوقف
 . يسن هنكلو «ةقيقح سني ملو رصقت

 يف كلام هاور « ّنسأل ىَّسنأ وأ ىسنأل ينإ» : ثيدحلا يف ءاج ام اذه ديؤيو

 .ا(ًأطوملا»

 . « يَسْنَأ نكلو ىسنأ ال ينإ» :ةياور يفو
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 كح سس

 (نوسنت امك ىسنأ مكلثم كرشب انأ امنإ) :ثيدح هضراعي ال اذهو

 هيف هلبق يذلا ثيدحلاو «نايسنلا تابثإ هيف ثيدحلا اذه نأل «ناخيشلا هاور

 الف ةلمجلاب نايسنلا مكح يفن هيف سيلو ءهبقل ةهاركو نايسنلا ظفل يفن

 . ضراعت

 ةبسن ةيضق كلذ دعب يقبو ©تيسن الو ترصق ام :ِلي هلوقب قلعتي ام اذه
 ْ .همكحو هيلإ نايسنلا
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 روكذملا ثيداحألا

 هنم وهسلااهيف

 : ةثالث ِهِلكَك يبنلا نم وهسلا اهيف روكذملا ةحيحصلا ثيداحألا نأ ملعا

 .نيتنثا نم مالسلا يف نيديلا يذ ثيدح :اهلوأ
 .نيتنثا نم مايقلا يف ةنيجب نبا ثيدح : يناثلا

 .ًاسمخ رهظلا ىلص لكي يبنلا نأ هنع هّللا يضر دوعسم نبا ثيدح :ثلاثلا
 . «حيحصلا 7 يف تباثلا وه اذهو

 ذإ ءهب ّنتسيل هيف هّللا ةمكحو «لعفلا يف وهسلا ىلع ةينبم ثيداحألا هذهو
 ءوهسلا ىلع ّرقي ال هنأ هطرشو «لامتحالل عفرأو «لوقلاب هنم ىلجأ لعفلاب غالبلا
 . ةمكحلا ةدئاف رهظتو «سابتلالا عفتريل هب رعشي لب

 يف حداق الو ةزجعملل داضم ريغ ْةلَو هقح يف لعفلا يف وهسلاو نايسنلا نإو

 . قيدصتلا

 وهسلاف «ةيغالبلا لاوقألا نيبو «ةيغالبلا لاعفألا نيب قيرفتلا ىلع ءانب اذهو
 نم تبث امك «هيلع زئاج وهو لَك هنم ماكحألاو لاعفألا يف عقي دق نايسنلاو

 .ةالصلا يف وهسلا ثيداحأ

 ىلع ةزجعملا مايقل هيف وهسلاو نايسنلا عوقو زوجي الف ةيغالبلا لاوقألا امأ
 اهل ضقان ريغف لاعفألا يف نايسنلا امأ .كلذ ضقاني نايسنلاو ءلوقلا يف قدصلا

 انأ امنإ) :ِلَك لاق امك ءرشبلا تامس نم لعفلا تاطلغ لب «ةوبنلا يف حداق الو

 ىف انه وهسلاو نايسنلا ةلاحو (ىنوركذف تيسن اذإف ءنوسنت امك ىسنأ رشب

 (ّنسأل ىَّسنأ وأ ىسنأل ينإ» :ِهلت لاق امك ءعرش ررقتو «ملع ةدافإ ببس ٍيِلَي هقح
 .« ّنسأل ىّسنأ نكلو ىسنأ تسل» :يور دق لب

 تامس نع ةديعب ةمعنلا يف هيلع مامتو «غيلبتلا يف هل ةدايز ةلاحلا هذهو

 . نعطلا ضارغأو .صقنلا

 نم هب صتخي امو هلي هلاعفأ نم ماكحألا نايب الو «غالبلا هقيرط سيل ام امأ
 ةمألا ءاملع تاقبط نم رثكألاف هيف عبتيل هلعفي مل امم «ةيبلق راكذأو «ةينيد رومأ
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 تاسايسو «قلخلا ةاساقم نم هفلك امب كلذو ءاهيف هيلع طلغلاو وهسلا زاوج ىلع

 الو راركتلا ليبس ىلع سيل نكلو ءادعألا ةظحالمو .لهألا ةاناعمو «ةمألا

 تالفغلاو نايسنلاو وهسلا عنم ىلإ ةفئاط تبهذو ءرودنلا ليبس ىلع لب «لاصتالا

 بولقلا لهأ نم نيفراعلا م ةعامج بهذم وهو .ةلمج هو هقح يف تارتفلاو

 . مهنع هللا يضر «تاماقملاو

 ردب ىرسأ نم هفقوم
 ةصق «هيلع رقي نأ نود كي هيلع أطخلا زاوجب لوقي نم هب لدتسي اممو

 . ردب ىرسأ

 هو يبنلا راشتسا :لاق هنأ هنع هللا يضر سنأ نع «دنسملا» يف امك : : يهو

 نب رمع ماقف . . .مهنم مكنكمأ دق ىلاعت هّللا نإ :لاقف ردب موي ىرسألا يف سانلا

 داع مث وج ىبنلا هنع ضرعأف .مهقانعأ برضا هّللا لوسر اي :لاقف باطخلا

 مكناوخأ مه امنإو ءمهنم مكنكمأ دق هللا نإ سانلا اهيأ اي :لاقف دلك هّللا لوسر

 لَك يبنلا هنع ضرعأف .مهقانعأ برضا هّللا لوسر اي : لاقف رمع ماقف «سمألاب

 هللا لوسر اي :لاقف هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ ماقف «كلذ لثم سانلل لاقف

 هلك هّللا لوسر هجو نع بهذف :لاق .ءادفلا مهنم لبقت نأو ءمهنع وفعت نأ ىرن

 . ءادفلا مهنم لبقو مهنع افعف ءمغلا نم هيف ناك ام

 *ميفَع ٌباَدَع مدح آمي مكن ممل َقَبَس هلأ ص سنك الولف :ىلاعت هللا لزنأو :لاق

 ناك كك هنأ ًايلج هل رهظي ةصقلا هذه تاياور ىف ءاج ام لمأت نمو «[78 :لافنألا]

 .ةددعتم هوجو نم كلذو «هلعف اميف ًابيصم

 ىلاعت هللا هرمأ يتلا ةرواشملا ىضتقمب كلذب لمع ِةيي يبنلا نأ : لوألا هجولا

 ١59[. :نارمع لآ] 4 هلأ ّلَع ّلَكَوَتَف َتَقْرَع وإَك سلا يف ْمُهَرِواَمَو» : هلوق يف اهب

 امل  هبحأ يأ هّيوهو ءادفلاب لاق نم يأر ىلإ حنج لك هنأ : يناثلا هجولا

 هلوق وهو .هيف ىلاعت هماقأ يذلا ماقملا ىضتقمب «نيللاو فطعلاو ةمحرلا نم هيف

 ٠١17[. :ءايبنألا] *تيِمَلعَْل ٌةَمحَر اَلِإ كللَسرَأ امو# : ىلاعت

 يذلا لوألا باتكلا يف قبس امل ءاقفاوم ناك ِةِِلكَي هلعف نأ :ثلاثلا هجولا

 0 هيف ىلاعت هللا ىضق

 باعكلا م يف ينيب 4و هس هلأ نم بنك الون : ىلاعت هلوق يف امهنع هللا يضر سابع

 4ع ادع مَ آمن 1 . مكل لالح ىراسألاو مناغملا نإ :لوألا

 يف قباسلا ىلاعت هللا ءاضق قفاو «ءادفلا ِةِكَي هلوبق نأ امكو : عبارلا هجولا
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 هلوق وهو «ميكحلا باتكلا يف لزانلا قحاللا عرشلا ًاضيأ 0 هنإف «لوألا باتكلا

 قفاو رمأ يف لاقي فيكف «[19 :لافنألا] «اَبِتِط اَلَلَح ْحَُمِنَعاَنِم اوكف : ىلاعت

 ؟اطخ هنإ :لاقي فيك دعب لرانلا عشلا قفاوو لوألا باتكل

 أوكل :ىلاعت هلوق وهو «مئانغلا لالحإب عيرشتلا لوزن نأ :سماخلا هجولا

 بيوصتو كي هللا لوسر هلعف امل رارقإ وه 4 : لافنألا] «ًابَتِط الل َمُتَمِيَع اَنِم

 ىتح ؟ًايقاب ًاعرش هلعجيو ؛هيلع ىلاعت هللا هرقي فيك أطخ هلعف ناك ول ذإ ءهآر امل

 أطخأ نكي هنإ :لاقي ال ؛هيلع هللا هرقي نأ نود ِلَك هيلع أطخلا زّوج نم لوق ىلع

 . ؟أطخلا يتأي نيأ نمف «كلذ ىلع هرقأ ىلاعت هللا نأل ءردب ىرسأ ةيضق يف

 دنع ىرسألا يف مكحلا رمتسا دقو :«هريسفت» يف ريثك نبا ظفاحلا لاق

 ءاش نإو «ةظيرق ينبب لعف امك «لتق ءاش نإ ءمهيف ريخم مامإلا نأ ءاملعلا روهمج

 لعف امك ٠ «نيملسملا نم رسأ نمب , ىداف وأ ءردب ىرسأب لعف امك «لامب ىداف

 ثيح «.عوكألا نب ؛ ةملس يبس يف اتناك نيتللا اهتنباو ةيراجلا كلت يف لكي هللا لوسر

 ءاش نإو «نيكرشملا دنع اوناك نيذلا نيملسملا نم امهتلباقم يف ذخأو امهدر

 ةلأسملا يفو «ءاملعلا نم ةفئاطو يعفاشلا مامولا بهذم اذه ءرسأ نم قرتسا

 . ريثك نبا مالك ها ؛هقفلا بتك نم هعضوم يف ررقم ةمئألا نيب فالخ

 نأ ىلاعت هّللا هرمأل أطخ ردب ىرسأ عم هك هفقوم ناك ول :سداسلا هجولا
 ىلاعتو هناحبس هنأ عم هيف ف عقر يذل | أطخلا نم ىلاعت هللا رفغتسي نأو ءادفلا دري

 امل أطخ ناك ولف .#ايَِط اَلَكَع تمي َمُتَمِيَع امم أوُكُذ# :لاقف كلذ هل عرشو كلذ ىلع هرقأ

 . كلذ هل عرش املو «هيلع ىلاعت هّللا هرقأ
 نأ رمأ ِلك هنأ عم ردب ىرسأ يف أطخأ كي هنأب مكحي فيك : عباسلا هجولا

 نباو يئاسنلاو يذمرتلا ىور دقف . كلذ ىضتقمب لمع مث :«كلذ يف هباحصأ ريخي

 مالسلا هيلع ليربج ءاج : :لاق ههجو هللا مّرك يلع نع حيحص دانسإب مكاحلاو نابح

 لتقلا اوؤاش نإ ىراسألا يف كباحصأ رّيخ :هل لاقف ءردب موي كَ هللا لوسر ىلإ

 .مهلثم لبقملا ماعلا يف  ةباحصلا يأ  مهنم لتقي نأ ىلع ءادفلا اوؤاش نإو
 يف ةداهشلا يف ةبغر نوعبس مهنم لتقي يأ ؛انم لتقيو «ءادفلا راتخن :اولاقف

 . ىلاعت هللا ليبس
 ءمهيلع مهب ىوقنف مهيدافن لب :اولاق .ةداتق لسرم نم دعس نبا دنعو

 . مهودافف نوعبس ةنجلا انم لباقلا ماعلا لخديو

 . يف مهل نذأ ام الإ اولعفي مل مهنأ ىلع ليلد اذهو :ينالطسقلا ظفاحلا لاق
 9 ج ريك ص

 ٌضَرَع ودين ٍضراْلا ف ضْنُب َّقَح ئرسأ هل َنوكَي نأ يَ نك ام : ىلاعت هلوق امأ
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 :ًالصأ لَك ىبنلل ةبتاعم اهيف سيل [177 :لافنألا] ةيآلا < . . . ًهَرِخألا ُدِيُر ُهَماَواَدل د مش
 لاملا وهو ايندلا ضرع ةيغب ءادفلاب لك يبنلا ىلع راشأ نمل باتعلا اهيف امنإو
 ًاًيلعو رمعو ركب ابأ : مهتصاخ ريشتسي نأ لبق سانلا ةماع راشتسا نيح هب ىدفملا

 . مدقت امك مهنع هللا يضر

 كعلوأ [57 :لافنألا] 4اَيَّدلأ ٌضَرَع توُديرَت# :ىلاعتو هناحبس هلوقب دارأف
 .لاملا اودارأ نيذلا رفنلا

 نم هاشاحو ءايندلا ضرع ءادفلا لوبقب دصقي ملف ِلك هّللا لوسر انديس امأ
 ايندلاو انأ ام ءايندللو يلام :1 دلع لاق دقو هدنع ةميق اهل ام اهلك ايندلا نإف .كلذ

 نأ ةماهت لابج هيلع تضرع دقو «(اهكرتو حار مث ةرجش تحت لظتسا بكارك الإ
 ؟ايندلا ضرع نم وه نيأف .«ىبأف ًابهذ هل نوكت

 امم أولد * يفَع ُباَدَعمثْدَحَأ آمي مك َءَمَل َقَبَس هَل نم بنك اَلّرَلأ# : ىلاعت هلوق نأ امك
 هتنمو هتمعنب ىلاعتو هناحبس هنم نالعإ اذه نإف [14 78 :لافنألا] 4آبَتِط ط اللح ْمُتْمِنَع
 لحب «قبسألا باتكلا يف ء ءاضقلا هنم قبس هنأب مالعإو لي اهيبن لضفب ةمألا هذه ىلع

 . ىلاعت هّللا ىلع هتماركو اهيبن لضفب ةمعنو هنم ًالضف اهريغ نود ةمألا هذهل مئانغلا

 هللا هصخ يتلا بقانملا نم ةلمج يف ةمعنلا هذهب ديشي ِةْك ناك مث نمو
 ىلإ ثعبي يبن لك ناك :يلبق دحأ نهطعي مل ًاسمخ تيطعأ » :لوقيف اهب ىلاعت

 لحت نكت ملو مئانغلا يل تلحأو .دوسألاو رمحألا ىلإ تثعبو ء«ةصاخ هموق
 . «يلبق دحأل

 هلاكشإ حيضوت

 دغلا نم ناك املف :هنع هللا يضر رمع لوق نم ثيدحلا يف ءاج ام امأ

 نم ينربخأ هللا لوسر اي :تلق نايكبي نادعاق ركب وبأو ِةكَي هللا لوسر اذإف ء« تئج

 تيكابت ءاكب دجأ مل نإو تيكب ًءاكب تدجو نإف كبحاصو تنأ يكبت ءيش يأ

 مهذخأ نم كباحصأ ىلع ضرع يذلل يكبأ : هلع هللا لوسر لاقف .ءامكئاكبل

 نم ةبيرق ةرجش) ةرجشلا هذه نم ىندأ مهباذع يلع ضرع دقلا .ءادفلا

 يف رمي ٌقَح رس مل َنوكَي نأ يبل تاك امل 1

 مهل ةمينغلا هللا لحاف أي آم الح مُشَمَِع امم اوكف هلوق ىلإ - 4
 لوزن لبق ناك يباع نم و بلع صرع يذلا اذه نإ باوصلا :لوتا

 هتيبثتو هفقوم دييأتو هلمع حيحصت «ةددشملا ىلوألا ءارلا رسكب ةرّرقملا تايآلا

 ةدايز ضرعلا اذه ةدئافو .هنع هللا يضر ركب يبأ يأر نم هردص هيلإ حرشنا اميف



 58 لماكلا ناسنإلا كي دمحم 14
 مم ا سس ااا

 نم ىلع ًامرحم ناك ام مهل هحابأ اميف مهيلع ةمعنلا ميظعتب ىلاعت هَّللا نم ةئملا

 رمألا ىرج ول باقعلاو ءازجلا نم ىرسألا ءالؤه قحتسي ام نايب كلذو ءمهلبق

 يذلا وه ِةِكَم هأر يذلا اذه مهباذعف «لبق نم ٌعورشم وه امم ناك ام ىلع

 هلوبق نم نيمألا قداصلا هلوسر هيلإ ىده امم هللا هعرش ام نكي مل ول .هنوقحتسي

 نأ نظ هنأل « ىكب ديم ىفطصملا ة ةرضحل كلذ راهظإ دعب مث ٠ « مئانغلا ذخأو ءادفلا

 ' لج هللا هملعأ مث ارو هيلإ حنج اميف أطخأ هنأ نظو .مهيف هّللا مكح وه اذه

 017 وص يتلا تانيبلا تايآلا نم هيلع لزنأ امب قحلا وه هنأو «كلذ ةّحصب هنأش

 دمئاق د ةمسو .ةعبتم ةعيرش هيلإ بهذ ام ٌثلعجو «.هلعفو هلوق تدّيأو ءهلمع

 . ةعاسلا مايق ىلإ ىرسألا نأش يف ةيبرحلا ةمظنألا لوصأ نم ًاماظنو

 ١ © ٍضْرأْلا يف ضْمُي ٌقَح ئَرْسأ هل نكي نأ يب تناك امل :ىلاعت هلوق امأو
 ةيضقلا هذه مكح نع #8 دمحم هّْيبنل ىلاعت هللا نم رابخإ هذه ةيآلا نأ باوصلاف

 ءايبنألا نم كقبس نّمم بنل ناك ام دمحم اي :هل لوقت يهو .ةقباسلا عئارشلا يف

 امأ «قبس نم مكح اذه ءّردعلا يف رهقلاو لعقلا 77 رفخُي ىقح ىرسأ هل نوكي وأ

 .مهنع اهب زيمتت «ةيصوصخو ةبقنمو ةيزم كل انللحأو «كلذ انحبأ دقف تنأ

لوم هب هلضف ام نايبب كي دمحم ىلع ةمعنلا مامت ريرقت ىلع تلمتشا ةيآلاف
 ا

 ماصخ وأ باتع اهيف سيلو ( ربذتف .هقبس نم ىلع ًامّرحم ناك امم هّللا هب هصتخاو

 يف مهفلا انقزري نأ ىلاعتو هناحبس هلأسنو يدنع ام اذه . كلذ ىلع هلل دمحلاف

 . زيزعلا هباتك

 .فاكلا ناكسإو ءايلا مضب رثكي (؟)
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 ريبأت ةيضق هيلع رقي نأ نود ِةِكك هيلع أطخلا زاوجب لوقي نم هب لدتسي اممو
 : يهو . لخنلا

 جرخف : : لاق « «َحُْلَصل اولعفت مل ول :لاقف لخنلا نوحقلي موقب رم ِْكَك يبنلا نأ
 رمأب ملعأ متنأ» :لاق ءاذكو اذك تلق :اولاق مكلخنل ام :لاقف لَك مهب رمف ًاصيش
 رومأ يف ئطخي دق ٍةِيلو يبنلا نأ سانلا ضعب مهف ثيدحلا اذه نمف ''« مكايند
 .اذك يف أطخأو اذك يف ِدلكَي هللا لوسر أطخأ : لوقي حارو ايندلا

 ءاضعب اهضعب رسفي هلاعفأو ِِكَي هلاوقأ نأ كلذو .عبتي نأ قحأ قحلا نكلو

 .ةئيطخلا نم هظفح امك أطخلا نع هظفح ىلاعت هللا نأو ءأاضعب اهضعب هبشيو
 قيفوتلا هّللابو لوقتف

 ليخنلا ٌتبانم يه يتلا ةكرابملا يضارألا كلت يف أشن دق ِكك هنأ :الوأ
 فيكو .تاحاقلو تايانع نم هبلطتي امو «ليخنلا عرز نونف نوملعي موق نيب ىبرتو

 موزلو ليخنلا جاتنإ يف ةدرطملا ةداعلا كلت هيلع ىفخت نأ ِةِلَي هقح يف روصتي
 تامولعم ايافخ نم سيل كلذ نأ نيح يف ؟ةيعارزلا لوصألا بجومب هل حيقلتلا
 .نوملعي امك كلذ ملعي هنأو دب ال نذإ ءاهضماوغ نم الو ليخنلا رجشل ةعارزلا
 . مهسفنأب هلين نوعيطتسي ال ًارمأ مهل رهظي نأ دارأ نكلو

 هللا ضافأو ؛لان ام مولعلا نم لان يذلا لي ميركلا لوسرلا ذأ : ًايناث
 ىور امك ءٍءيش لك يف مهل ثحبو ةباحصلل ركذ هنأ ىتح :ح «ضافأ ام هيلع ىلاعت
 بلقي ٌرئاط امو كك هللا لوسر انكرت :لاق هنع هّللا يضر رذ يبأ نع يناربطلا
 يلع هيلع ىفخي هنأ روصتي فيكف . . .املع هنم انل ركذ وهو الإ ءاوهلا يف هيحانج

 كلو ؟ةعارزلا ملع يف ةداعلا ىضتقمب حيقلت ىلإ جاتحي ال ليخنلا نأ
 .رخآ ًارمأ دارأ ٍةلَي هللا لوسر
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 بيس سسلللللللهسيسسل ا ااا

 هذه هابشأ يف رظنلا وه هلك هدارأ يذلا رمألا كلذ ىلع انلدي يذلا نأ :ًاعلاث

 . « عارذلا ينلوان 7 : ثيدح كلذ نمو ِهكَي هنم ةرداصلا ةعقاولا

 عنص :لاق لو هللا لوسر ىلوم يطبقلا عفار يبأ نع (دنسملا) يفف

 هتلوانف «عارذلا ينلوان عفار ابأ ايا :لاقف ءاهب ىتأف ٠ .ةيلصم ةاش لي هَّللا لوسرل

 هللا لوسر اي : تلقف « عارذلا ينلوان) : لاق مث هتلوانف « عارذلا ينلوان» :لاق مث

 (هب توعد ام ًاعارذ اهنم ينتلوانل تكس ول» : هلع لاف .ناعارذ الإ ةاشلل له

 . عارذلا هبجعي ِهِي هللا لوسر ناكو :لاق

 :اهضعب يف لاقو «قرط نم يناربطلاو دمحأ هاور : : (دئاوزلا عمجم ١ يف لاق

 دحأو ءراصتخاب « طسوألا» يف هاور «اهتيلصف ة ةاش هل ّيِلصأ نأ هللا لوسر ينرمأ»

 .ها نسح دمحأ يدانسإ

 : هلو هللا لوسر لاقف محل اهيف ًاردق لي ِهّللا لوسرل خبط هنأ ٍديبع يبأ نعو

 («اهعارذ ينلوان » :لاقف «هتلوانف «اهعارذ ينلوان : لاقف «هتلوانف «اهعارذ ينلوان

 ول هديب يسفن يذلاو» : :لك هللا لوسر لاقف ؟عارذ نم ةاشلل مك هللا يبن اي : تلقف

 هيلع هّبن امك تمدقت ىتلا ريغ ةصقلا هذهو «هب توعد ام ًاعارذ تيطعأل تكس

 ْ .هريغو يناقرزلا ظفاحلا

 يف رافغ ينب نم لجر ينثدح : :لاق قاحسإ نبا نع «دئاوزلا عمجم يفو

 زبخ :ماعطب يتأ ِيك هللا لوسر نأ ٌنالف ينثدح : :لاق هّللا دبع نب ملاس سلجم

 ( عارذلا ينلوان :لاق مث .هلكأف ًاعارذ َلِووُنَف «عارذلا ينلوان» :لاقف ءمحلو

 امه امنإ هّللا لوسر اي : لاقف «عارذلا ينلوان» :لاق مث .هلكأف ًاعارذ لوونف

 :لاق (هب توعد ام ًاعارذ اهنم َلَواَنَأ تلز ام تكس ول كيبأو» :لاقف ء.ناعارذ

 .مسي مل وار هيفو دمحأ هاورو

 ناعارذ اهل ةاشلا نأ ملعلا عم  ةثلاثلا ةرملا يف «عارذلا ينلوان» : دلك هلوقف

 «نايعلاب داهشإلا هيفو «ناهربلا هيفو ؛ماركإلا هيف أزجعم ارمأ رهظي نأ دارأ امنإ

 يناقرزلا ظفاحلا لاق كلذلو ةزجعملا كلت رهظت مل الباق الحم دجي مل امل نكلو

 هدم يأ «تكس ام ًاعارذف ًاعارذ ينتلوانل تكس ول كنإ امأ» : هَلْ هلوق دنع

 هتَلَجِع لوانُملا ِتّلَّمحف لَك هل ةزجعم ًاعارذف ًاعارذ قلخي هناحبس هنأل «ءكتوكس

 نم ناك امنإ هنأل ءددملا عطقنآف ناعارذ ةاشلل امنإ :هلوق ىلع ناسنإلا يف ةبكرملا

 اتكاس بدألاب لِوانُملا هاقلت ولف هِي هقلخ ةصالخل ًاماركإ «هناحبس ميركلا ٍددم

 ىلع ددملا اذه ءارجإب هفيرشتل ًايضتقم هنم ًاركش ناكل بجعلا كلذ ىلإ ًايغصم
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 قيلت ال ذإ ءالباق دجي مل امل ءًايلوم مركلا عجرف راكنإلا ةروصب هاقلت هنكلو «هيدي
 الإ  اهيلع علطملل فيرشت عون اهدوهش يف يتلا  ةميظعلا ةزجعملا هذه ةدهاشم
 .ها ةدارإ الو ظح ىندأ هيف قبي ملو هميلست لمك نمل

 نأ دارأ «ءلخنلا نوربؤي موقب ِةَْي رم امل ٠ «لخنلا ريبأت ةثداح يف اذكهو
 ليخنلا حالصإ يف ةدرطملا ةداعلل ةقراخ ةزجعم مهل رهظي نأو مهفحتيو مهمركي

 ةداعلا بجومب ملعي نّمم ِلكَي وه ذإ «ريبأت نود هحالصب ةصاخ مهمركيف «ريبأتلاب
 . مهرومأ ىلع علطم مهنيب كي هنأل ,نوملعي امك ريبأت ىلإ ليخنلا ةجاح

 ىلإ مالستسالا لك ملستست ملو ِرْمَتلا كئلوأ ضعب بولق لبقت مل امل نكلو
 ةيويندلا مهتامولعم دنع اوفقو لب ؟ َحْلَّصل - ريبأتلا يأ  اولعفت مل ول» :ِةْكَي هلوق
 مركلا قلي ملف «ريبأتلا ىلع فوقوم هحالص نإو «ليخنلا ةعارز ْنف نم ةدرطملا
 . عجرف الباق الحم

 مهدنع ةمولعملا .مهيدل ةداتعملا  بابسألا ىلإ كلذ دعب قو مهدر كلذلو

 : يأ (مكايند رومأب ٌملعأ متنأ» :مهل لاقف اهوزواجي ملو اهدنع اوفقو يتلا

 . مكايند رومأب مكملع بجومب لمعلا ىلإ اوعجراف

 - كلذ يف ئطخي مل ْهكَي هنأ نم هانمهف ام باوصو .هانلق ام ةحصل دهشيو

 لئثس نيح «.هفراعمب ىلاعت هللا انعفن زيربإلا بحاص «ىلاعت هّللاب فراعلا خيشلا لوق

 «حلصل اولعفت مل ول» :ِلك هلوق :هنع هللا يضر لاقف ؟لخنلا ريبأت ثيدح نع
 نيقيلاو مزجلا نم هدنع ام ىلع مالكلا اذه هنم جرخ دقو .قدص لوقو .قح مالك

 ىلاعت هلعف نايرس ةدهاشم ىلع ٌىنبم مزجلا كلذو «قالطإلاب لعافلا وه ىلاعت هنأب
 الو ةرذ نكست ال هنأ ثيحب «ببس الو ةطساو الب ةرشابم «تانكمملا رئاس ىف

 ئموي الو ؛نيع فرطت الو «قرع برضي الو ,بلق قفخي الو «ةرعش كرحتت
 هلك يبنلا هدهاشي رمأ اذهو «ةطساو ريغ نم ةرشابم هلعاف ىلاعت وهو الإ ,بجاح
 ىف الو ةظقيلا ىف هرظن نع كلذ بيغي الو تاسوسحملا رئاس نم هريغ دهاشي امك
 هذه بحاص نأ كش الو ؛ةدهاشملا هذه هيف يذلا هبلق ماني ال هِي هنأل «مانملا
 دوهشلا ىلإ بيغلاب ناميإلا نع ىقرتيو «هرظن نم بابسألا حيطت ةدهاشملا
 ٌةدهاشم [45 :تافاصلا] #َنْولَمَكاَمَو :ْدَفلَح ُهَشأَو# :ىلاعت هلوق نم هدنعف «نايعلاو
 ال ًامزج ةيآلا ىنعمب مزجي نأ وهو «ةدهاشملا هذه بساني نيقيو بيغت ال ةمئاد
 سأر ردق رطاخلا اذه ناك ولو «ىلاعت هريغ ىلإ لعفلا ةبسن لابلاب هعم رطخي
 . ةلمنلا
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 .دئاوعلا هب قرخت ةفصلا هذه ىلع نوكي يذلا مزجلا اذه نأ كش الو :لاق

 . ةطساو الو ببس هعم ىقبي ال يذلا ىلاعت هللا رس وهو ءءايشألا هب لعفنتو

 بر ىلإ لعفلا ةبسنو «بابسألا طوقس ىلإ راشأ اذإ ماقملا اذه بحاصف

 .اقدص همالكو ءاقح هلوق ناك بابرألا

 دكفلح هَناَو# : ىلاعت هلوق يف هدنع سيلف بيغلاب ناميإلا بحاص امأو :لاق

 الو ؛هدي ىلع ترهظ نم ىلإ لاعفألا ةبسن دهاشي امنإ لب «ةدهاشم 4َنْونَمَكاَمَو

 « ىلاعت هللا هبهو يذلا ناميإلا الإ ىلاعت هيلإ لعفلا ةبسنو ةيالا ىنعم ىلإ هبذجي

 :امهيناثو «قحلا ىلإ هبذجي يذلا ناميإلا وهو «هبر نم امهدحأ :نايذاج هدنعف

 . لطابلا ىلإ هبذجي يذلا ريغلا نم لعفلا ةدهاشم وهو ءهعبط نم

 هدجتف يناميإلا بذاجلا يوقي ةرات نكل ءًامئاد نيرمألا نيذه نيب وهف

 هدجتف يعيبطلا بذاجلا يوقي ةراتو «نيتعاسو ةعاس ةقباسلا ةيآلا ىنعم رضحتسي

 . ةداعلل قراخلا نيقيلا يفتني ةلفغلا تاقوأ يفو نيمويلاو مويلا اهانعم نع لفغي

 هللا يضر ةباحصلا نم رفنلا كئلوأ نأل ِلو يبنلا هيلإ راشأ ام عقي مل اذهلف

 جرخ هبسحبو ديو هنطاب هيلع لمتشا يذلا ءٍذئتقو قراخلا نيقيلا مهتاف مهنع

 . يو قدصلا هلوقو ءقحلا همالك

 ةلعلا كلت لاوز نأ ملعو مهل هركذ ام عوقو مدع يف ةلعلا ِهَْك ملع املو

 رومأب ملعأ متنأ١ : :لاقو مهتلاح ىلع مهاقبأ ٍذئتقو مهنع هللا يضر مهقوط نم سيل

 ('"زيربألا مالك ها « مكايند

 :لاقي ال امك «لخنلا ريبأت ةصق ىف هِي أطخأ :لاقي ال هنإف لاح لك ىلعو

 سيل كلذ نإف .ةثلاثلا ةرملا يف «عارذلا ينلوان ١ ديبع يبأل هلوق يف أطخأ ِةكَي هنإ

 رمأب رفنلا كئلوأل فاحتإلاو «ماركإلا ةدارإو «باوصلا باب نم لب أطخلا باب نم

 عناملا دوجول كلذ فلخت نكلو .ةداعلل قراخ هجو ىلع ةكربلاو نميلا هيف

 . ضراعلاو

 هيف كراب يذلا نمسلا فرظ نم ةكربلاو ماركإلا ددم عاطقنا :اذه ريظنو

 رباج نع هريغو (ملسم حيحص) يف ءاج امك كلام مأ هترصع امل ِهِيَك يبنلا

 امس اهل ةكع نم ِةِكَو يبنلا يدهت تناك ةيراصنألا كلام مأ نأ : هنع هللا يضر

 «ءيش مهدنع سيلو نمسلا نولأسيف - ةياور يفو - مدألا اهنولأسيف اهونب اهبنأبت

 لاز امف ًائمس هيف دجتف «هيف يدهت تناك يذلا فرظلا ىلإ  دصقت يأ -

 .نيدلا جارس هللا دبع خيشلا انخيشل لئامشلاو غابدلا زيزعلا دبع يديسل زيربإلا رظنا )١(
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 - لَك يبنلا تتأف - نمسلا دفنف فرظلا ترصع يأ «هترصع ىتح اهتيب مدأ اهل ميقي
 يأ  لاز ام اهيتكرت ول :لاقف «معن :تلاق ؟اهيترصع :لاقف كلذ هل تركذ يأ
 .ًامئاق  نمسلا

 لَك يبنلا ىتأ ةيدابلا لهأ نم ًالجر نأ هنع هللا يضر رباج نع ملسم ىورو

 يأ  امهفيضو هتأرماو هنم لكأي لاز امف ءريعش نم قسو رطش همعطأف همعطتسي
 .هربخأف كي ىبنلا ىتأف .صقنف يأ هلاك ىتح  امهدنع نولزني نيذلا امهفايضأ
 ةايحلا ةدم يأ  مكل ماقأو  مكيفكي ىتح ًامئاد يأ هنم متلكأل هلكت مل ول :هل لاقف
 . ضئافلا ددملا عنم ضراعلا ليكلاف «صقن ريغ نم

 يف ةمكحلا :ءاملعلا لاق :لاق ثيح هلك كلذ ةمكح يوونلا مامإلا نيب دقو
 نمضتيو ؛ىلاعت هللا قزر ىلع لكوتلاو ميلستلل ةداضم هليكو اهرصع نأ كلذ
 .هلضفو ىلاعت هّللا مكح رارسأب ةطاحإلا فلكتو «ةوقلاو لوحلاب ذخألاو ريبدتلا
 .ها هلاوزب هلعاف بقوعف

 مكل كرابي مكماعط اوليك ١ : كي هلوق اذه ضراعي الو :يناقرزلا ظفاحلا لاق
 نم رثكأ جرخي الئل ةقفنلل هنوجرخت ام اوليك وأ «ةنايخلا ىشخي نميف هنأل «هيف
 .ها لزنملا هلاخدإ دنع وأ ءارشلا دنع اوليك وأ «لقأ وأ ةجاحلا
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 مش سا يح ااا

 ُِيَع هرحجس

 هلامك يفانيال
 هللا يضر ةشئاع نعف .رحس لَو هنأ ةحيحصلا رابخألا يف ءاج ام كلذ نمو

 .«هلعف امو يبشلا لعف هنأ هيلإ ليخيل هنأ ىتح لك هللا لوسر رحسا : تلاق اهنع

 .«نهيتأي الو ءاسنلا يتأي ناك هنأ هيلإ ليخي ناك ىتح» :ىرخأ ةياور يفو

 . ثيدحلا

 هيف نعطو هدر نم مهنمف ًأريبك افالتخا ثيدحلا اذه يف سانلا فلتخا دقو

 . ةيوبنلا ةمصعلا يف حدقف رمألا هيلع سبتلا نم مهنمو

 يف حدقي ال وهو هيلع قفتم حيحص لي هرحس ثيدح نأ قحلاو

 هلك ةيمصع

 نم ضرم رحسلا امنإو ءأسْبل هرمأ يف لخدي امع يبنلاو عرشلا هّللا هّرن دقو
 حدقي الو ركني ال امم ضارمألا عاونأك هيلع زوجي للعلا نم ضراعو ضارمألا

 . هتوبن يف

 اذه يف سيلف «هلعفي الو ءيشلا لعف هنأ هيلإ ليخي ناك هنأ نم درو ام امأو

 ليلدلا مايقل هقدص يف حدقي وأ هتعيرش وأ هغيلبت نم ءيش يف ةلخاد هيلع لخدي ام

 ينك هاند رمأ يف هيلع هؤرط زوجي اميف اذه امنإو ءاذه نم هتمصع ىلع عامجإلاو

 ريغف «رشبلا رئاسك تافآلل ةضرع اهيف وهو اهلجأ نم لضف الو ءاهببسب ثعبي مل
 . ناك امك هنع يلجني مث هل ةقيقح ال ام اهرومأ نم هيلإ ليخي نأ ديعب

 هلاوقأ طابضنا وه رحسلا نم هلقعو هبلق ظفح ديكأت يف يدنع ليلد برقأو

 بارطضا الو ضقانت الو لالتخا الب يعيبطلا اهقسن ىلع اهنايرجو ةرتفلا كلت يف

 مهبقرتو هئادعأ دوجو عم «ماتلا ماجسنإلاو مامتلاو لامكلا ىلع لب ءداسف الو

 نوفشيو .هلاح هب نوصقنتسي فرح وأ ةملك ىندأ ظفح ىلع مهصرحو .هلاوحأل

 نم ءيش تبثي مل هنكلو اهب اوراطو اهيف اوخفنل كلذ لثمب اورفظ ولو «مهظيغ هب

 هللا ىفكو ًاريخ اولاني مل مهظيغب اورفك نيذلا هّللا درو ِةَِي هيبن هّللا ظفحو اذه

 . لاتقلا نينمؤملا
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 كلذب هرهاظ ضعب رثأتو و هرحس نأ وهو «سكعلا ىلع يدنع رمألا لب

 نأو ءهل هللا ةمصع لامك ىلع ليلد ربكأ ,هلاوقأو هداقتعاو هلقعو هبلق ةمالسو

 رثأت نم مغرلاب هنأو ءاهتوق تغلب امهم ةيرشبلا ضراوعلاب رثأتت ال ةظوفحم هتوبن
 ةدحاو ةوبنلاو ةيرشبلا لمحت يتلا سفنلا نأ عم ةظوفحم هتوبن نأ الإ كلذب هتيرشب

 . و دمحم سفن يهو
 سفنأو رهاوجلاو رردلاب ةءولمم راد ىلإ لخد قراس لاثم :اذه لاثم

 امم ًائيش لوانتي نأ عطتسي مل هنكلو «رادلا ىلإ لخدي نأ هتليحب عاطتساف «رئاخذلا

 وأ سراح الو باب الو باجح ريغ نم «ةرهاظ ةوطسو ةرهاق ةوقب زونكلا نم اهيف

 ملو هلك هتّيرشب نم ءيش ىلع رثأ رحسلاف ءًارساخ ًابئاخ لخد امك جرخف «باوب

 هلقع وأ هبلق ىلع رثؤي
 سيل «ةصاخ ةياعرب يعرم «ءصاخ ظفحب ظوفحم هنأ ىلإ ةراشإ اذه يفو

 «قئاقد لحمو .«قئاقح شرع «ناّيدلا دحاولا هّللا وه لب «ناطلس هيلع دحأل

 .رارسأ لزنتمو «راونأ طبهمو
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 ؟ادحأ هلك نعلي له

 ينإو «٠ ريالا بقي امك بشي رقي ممم نإ مها 355 هلوق كلذ نمو

 .« ةمايقلا موي كيلإ اهب هبرقت ةبرقو ةرافك
 . (ةوعد هيلع توعد دحأ اميأف » :ةيأور ىفو

 . «لهأب اهل سيل» :ةياور يفو

 هل اهلعجاف هتدلج وأ هتنعل وأ هتببس نيملسملا نم لجر اميأف7 :ةياور يفو
 . (ةالصو ةةاكز

 ٌبسيو ؛نعللا قحتسي ال نم ْهكَو يبنلا نعلي نأ حصي فيك :لئاق لوقي دقف
 بضعغلا دنع كلذ لثم لعفي وأ دلجلا قحتسي ال نم دلجيو ءبسلا قحتسي ال نم
 ؟هلك اذه نم موصعم وهو

 بر اي كدنع يأ «لهأب اهل سيل» :ًالوأ ِِكَي هلوق نأ كردص هللا حرش ملعاف
 .لاق امك ءرهاظلا ىلع لكي همكح نإف هرمأ نطاب يف

 هدنع هاضتقا امب هنعل وأ هبسي هبدأ وأ هدلجب هلي مكح اهانركذ يتلا ةمكحللو

 هفصو يتلا نينمؤملل هتمحرو .هتفأرو هتمأ ىلع هتقفشل هِي هل اعد مل .هرهاظ لاح

 هل هلعفو هءاعد لعجي نأ هتوعد هيلع اعد نميف هللا لبقتي نأ هرذحو ءاهب هللا

 هزفتسيو بضغلا هلمحي ِِكَي هنأ ال («لهأب اهل سيل» :هلوق ىنعم وهو «ةمحر
 . ملسم نم هقحتسي ال نمب اذه لثم لعفي نأل رجفلا

 نأ «رشبلا بضغي امك بضغأ» :هلوق نم مهفي الو ء.حيحص ىنعم اذهو
 هلمح هلل بضغلا نأ اذهب دارملا نوكي نأ زوجي لب «بجي ال ام ىلع هلمح بضغلا
 رّيخ امم ناك وأ هنع هوفع زوجيو «لمتحي ناك امم هنأو هّبس وأ هنعلب هتبقاعم ىلع

 .هنع وفعلاو هيف ةبقاعملا نيب
 نم رذحلاو فوخلا هتمأ ميلعتو قافشإلا جرخم جرخ هنأ ىلع لمحي دقو

 .هللا دودح ىدعت

 ريغ ىف دحاو ريغ ىلع هتاوعد نمو ءانه هئاعد نم درو ام لمحي دفو
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 سمسا ص سم ااا

 مهتارواحم يف برعلا ةداع هب ترج امب لب ٠ ءدصقلاو مزعلا ريغ ىلع «نطوم

 هحدم دصق نمل (هل بأ الو) (همأ ليوو) (هّللا هلتاق) وحنب مهبطاخم ىلع نوعدي

 . اضيأ برعلا ناسل ريغ يف روهشم وهو هلعف نيسحتو

 .ةباجإلا اهب دارملا سيلو

 .ناخيشلا هاور «كنيمي بترت#» :ِهِكي هلوق كلذ نمو

 ملسم هاور اميف هنع هللا يضر ةيواعمل ِكَب هلاق «كنطب هللا عبشأ ال :هلوقو

 فلخ تيراوتف لي هللا لوسر ءاجف نايبصلا عم تنكا :هظفلو «سابع نبا نع

 :ايناث لاقف «لكأي وه تلقو هتئجف :لاق .ةيواعم يل عداف بهذا :لاقف ءافبابلا

 : ةيَع لاقف .لكأي وه تلقو هتئجف .ىنرمأف .لكأي وه تلقو هتئجف .هعداف بهذأ

 مأ يبيح تنب ةيفصل كي هلاق دقو «ىقلح ىرقع» :هلوقو «؟هنطب ِهّللا َعبشأ ال

 ةشئاع نع هدنسب يراخبلا يف وهو «عادولا ةجح يف اهنع هللا يضر نينمؤملا
 رفنلا ةليل تناك املف ؛ .جحلل هك هللا لوسر عم انجرخ : تلاق اهنع هللا يضر

 .خلإ مكتسباح الإ اهارأ ام :ِةِلَي لاقف ةيفص تضاح

 وأ ءىركسك ثينأتلل فلألاو «باؤدلا ةبقرع وهو رقعلا نم اهيلع ءاعد :ىرقعو

 . اهقلح يف عجو وهو اهيلع ءاعد : ىقلحو .توصلا عفر وهو .ةرقعلا نم

 مل :سنأ لاقو «ًاشاًحف نكي مل ِلك هنأ) :ثيدح ريغ يف هتفص يف درو دقو

 . « هنيبج برت هل ام) ةبتعملا دنع اندحأل لوقي ناكو «ًاناَعل الو ًاشحاف الو ًاباّبس نكي

 ةباجإ اهلاثمأ ةقفاوم نم للي قفشأ مث ىنعملا اذه ىلع ثيدحلا لمح نوكيف

 .ةبرقو ةمحرو ةاكز هل لوقملل كلذ لعجي نأ - ثيدحلا يف لاق امك  هبر دهاعف

 راعشتسا نم هقحلي الئل هل ًاسينأتو ءهيلع وعدملا ىلع ًاقافشإ كلذ نوكي دقو

 . طونقلاو سأيلا ىلع هلمحي ام هئاعد لبقتو لَو يبنلا نعل نم رذحلاو فوخلا

 نأ حيحص هجوبو قح ىلع هبس وأ هدلج نمل هبرل هنم ًالاؤس كلذ نوكي دقو

 ايندلا يف هل هتبوقع نوكت نأو ءمرتجا امل ةيحمتو هباصأ امل ةرافك كلذ لعجي

 ًائيش كلذ نم باصأ نمو :رخآلا ثيدحلا يف ءاج امك «نارفغلاو وفعلا ببس

 .(ةرافك هل وهف ايندلا يف هب بقوعف
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 لصاحلا

 بنذلا عوقو زاوجب لوقلا ىلإ عراسي ال نأ ملسملل يغبني هنأ لصاحلاو

 وهو «يأرلا داسفو داقتعالا ءوس يف عقيف ءهنم فوخلاو ىلاعت هللا ىلإ عوجرلاو

 . «هللاب ذايعلاو 7 ثيبخ ضرم

 يف هتنسو هّللاب ةفرعملاو ولعلاو ةعفرلا يف ءايبنألا ةجرد نأ ملعي نأ هيلعو
 العو لج هنم فوخلا ىلع مهلمحي امم .هشطب ةوقو هناطلس مظعو .هدابع

 اوهني مل رومأب مهفّرصت يف مهنأو «مهريغ هب لخاؤي ال امب ةذخاؤملا نم قافشإلاو
 .ةذخاؤملا نم اورذحو ءاهببسب اوبتوعو ءاهيلع اوذخوأ مث ءاهب اورمأ الو ءاهنع

 . مهتعاط لامك ىلإ ةبسنلاب صاعمو «مهبصنم ىلإ ةفاضإلاب بونذ يهو

 .لذرلا

 ىندأ هذه نأكف «مهلاذرأ سانلا بانذأو ءهرخآ يأ «ءيش لك بنذ» هنمو

 مهنطاوب ةرامعو مههيزنتو اهريهطتل مهلاوحأ نم يرجي ام أوسأو مهلاعفأ
 هَّلل ةيشخلاو «يفخلاو رهاظلا ركذلاو .«بيطلا ملكلاو «حلاصلا لمعلاب مهرهاوظو

 هذه هيلإ ةفاضإلاب نوكت امب شحاوفلاو حئابقلاو رئابكلا نم ثولتي مهريغو

 (رذلا ليقاثمب ءايبنألا ذخاؤي) :مهضعب لاقو تانسحلاك هقح يف تانهلا

 نم هب اوتأ ام فاعضأ يف مهب هتالابم ةلقل قلخلا رئاس نع زواجيو هدنع مهتناكمل

 . بدألا ءوس

 كلذب نولتبيو «مهتاجرد ىف ةدايز كلذ نوكيل ايندلا يف كلذب نوذخاؤي مهو
 # َّدَحَو هْيَلَع َباَنف مير هنبتحأ مو : لاق امك «مهتبر ةدايزل ًايبس هل مهراعشتسا نوكيل

 .[١؟7؟ :هط]

 :ىسوم لوق دعب لاقو ء[5١ :ص] *. .. َكِلّد ملانرفغف# :دوادل لاقو
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 0س هدا »122222222222222 سلا

 ١[ 15 :فارعألا] ©... انآ لع كنيس نإ 47 : فارعألا] «تلَكِإ تن

 جرا هل رس : هتبانإو ناميلس ةنتف ركذ دعب لاقو

 .[5 * 5# : ص]

 ةقيقحلا يفو تاالز رهاظلا يف ة ءايبنألا تالز» :نيملكتملا ضعب لاقو

 .«بّرَقو ٌتامارك

 مهتذخاؤمب هتجرد نم سيل نمم وأ ءمهنم رشبلا نم مهريغ هّبنيل ًاضيأو
 اودعيو ءمعنلا ىلع ركشلا اومزتليل ةبساحملا اودقتعيو رذحلا اورعشتسيف كلذب

 نمب فيكف موصعملا عيفرلا باصنلا اذه لهأب عقو ام ةظحالمب نحملا ىلع ربصلا

 . مهأوس
 رجزلاو باتعلا نمضتت هت يتلا .ةينآرقلا تايآلاب قلعتي اميف يسفن يف عقو دقو

 ال هلك اذه نأ «ةيوبنلا ةمصعلا يفاني ام اهنم دافتسي وأ هولي هباطخ يف ديدهتلاو

 وهو ءايبنألا ىلإ هّللا نم باطخ هنأل كلذو ءهيف لاكشإ الو باوج ىلإ جاتحي

 مهددهيو مهبتاعيف «ديري يذلا بولسألابو ءاش امب مهبطاخي «مهديسو مهالوم

 نأ وأ هلثمب مهبطاخي نأ مهريغل حيبي ال اذهو . .مهرذحيو مهبدؤيو مهؤطخيو

 زاوج باتعلا نم ًالثم ديفتسيف مهل هلولدم وأ هموهفم ةبسن هل حيبي ام هنم ديفتسي

 لب ٠ ءأطخلا رودص زاوج كنع هللا افع هلوق نم ديفتسيو ءمهنم ةملاخملا رودص

 وأ هبتاعي وأ هنبا برضي دق بألا نأل .يعدلا اذه نم لفطتو ةحاقوو ةأرج هذه

 اجتحم لعف امك هعم لعفي وأ «هبرضي نأ هريغ نم ىضري ال هنكلو ءهمتشيو هبسي

 لماعي ىلاعتو هناحبس هّللاو ءبألا هاضري ال ام اذهف .كلذك هعم لعف هابأ نأب

 مهلماع امب نحن مهلماعن نأ ىضري ال هنكلو ءءاشي امب مهبطاخيو ءءاشي امب هءايبنأ
 . ةلأسملا هذهل هبّتنّيلف ءهب
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 دلع هتمحر لامك

 ملاعلل وكي هتمحر

 لوسر هلي وهف ٠١1[ :ءايبنألا] 4َيِيّلَسْني َةَمحَر الإ كنَمْلَسَرَأ آم آمَو# :ىلاعت لاق
 ةمحرو نينمؤملل ةمحر «نيملاعلا عيمجل ةمحر ىلاعت هّللا هلسرأ يذلا ةمحرلا

 ؛نايبصلاو ءاسنلاو لاجرلا ناسنإلا ينب عيمجل ةمحرو «نيقفانملل ةمحرو نيرفاكلل

 ةفأرلاو ةقفشلا امأو .ىلاعت هللا قلخ عيمجل ةماع ةمحر وهف ناويحلاو ريطلل ةمحرو

 مُكحََِع ُشيِرَع ٌرْثِدَع ام دع :هيف ىلاعت لاق دقف قلخلا عيمجل ةمحرلاو

 ىلاعت هللا نأ ٍِكَك هلضف نم :مهضعب لاق 4 : ةبوتلا] # مسي فون َنييمْوَمْلا

 . * محي فور َنِيِمْؤُمْلاِب# لاقف هئامسأ نم نيمسا هاطعأ

 .كيلإ تنسحأ :لاق مث «هاطعأف ًائيش هنم بلطي هءاج ًايبارعأ نأ يور دقو

 اوفك نأ مهيلإ راشأف «هيلإ اوماقو نوملسملا بضغف تلمجأ الو ال :يبارعألا لاق

 معن :لاق كيلإ تنسحأ :لاق مث ًائيش هيلإ : كك لسرأو هلزنم لخدو ماق مث

 سمن يفو تلق ام تلق كنإ : لك يبا هل لاقف ءًاريخ ةريشعو لهأ نم هللا كازجف

 ام بهذي ىتح يدي نيب تلق ام مهيديأ نيب لقف تببحأ نإف ءيش كلذ نم يباحصأ

 اذه نإ : هلك لاقف ءاج يشعلا وأ دغلا ناك املف . .معن ١ : لاق كيلع مهرودص ىف

 لهأ نم هّللا كازجف معن : لاق كلذكأ يضر هنأ معزف هاندزف لاق ام لاق ي ىيارعألا

 هيلع تدرش ةقان هل لجر لثم اذه لثمو يلثم : كك يبنلا لاقف ءاريخ ة ةريشعو

 قفرأ نإف يتقان نيبو ينيب اوُلَح اهبحاص مهادانف ًاروفن الإ اهوديزي ملف سانلا اهعبتاف

 تءاج ىتح اهدرف ضرألا مامق نم اهل ذخأف اهيدي نيب , اهل هجوتف ملعأو مكنم اهب

 ام لجرلا لاق ثيح مكتكرت ول ينإو اهيلع ىوتساو اهلحر اهيلع دشو تخانتساو
 .دمحأ هاور ءرانلا لخد هومتلتقف لاق

 ينإف ًائيش يباحصأ نم دحأ نع مكنم دحأ ينغلبي ال :لاق هك هنأ هنع يورو
 . بدألا يف دواد وبأ هاور ءردصلا ميلس انأو مكيلإ جرخأ نأ بحأ

 نأ ةفاخم ءايشأ هتهاركو مهيلع هليهستو هفيفخت ِةلَي هتمأ ىلع هتقفش نمو

 مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك ءمهيلع ضرفت
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 لوخد هتهاركو .ءلاصولا نع مهيهنو ليللا ةالص ربخو .«ءوضو لك عم كاوسلاب
 ناك هنأو ءمهب ةمحر مهل هنعلو هبس لعجي نأ هبرل هتبغرو هتمأ تَّنعتت الئثل ةبعكلا

 . ''”هتالص يف زوجتيف يبصلا ءاكب عمسي

 كلذ لعجاف هتنعل وأ هتببس لجر اميأ :لاقف هدهاعو هبر اعد نأ ِكي هتقفش نمو

 هاتأ هموق هبذك املو . ةمايقلا موي كيلإ اهب هبرقت ةبرقو ًاروهطو ةالصو ةمحرو ةاكز هل

 اودر امو كل كموق لوق عمس دق ىلاعت هّللا نإ : هل لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج

 :لاقو هيلع مّلسو لابجلا كلم ءاانق ءمهيف تئش امب هرمأتل لابجلا كلم رمأ دقو كيلع
 نأ وجرأ لب :هِلَو يبنلا لاق نيبشخألا مهيلع قبطأ نأ تكش كش نإ تئش امب ينرم
 يش ب كرشي الو «دحو هللا ديعي نم مهبالصأ نم هللا يخي

 رمأ ىلاعت هللا نإ :ِِلكَي يبنلل لاق مالسلا هيلع ليربج نأ ردكنملا نبا ىورو
 بوتي نأ هللا لعل يتمأ نع رخؤأ :لاقف كعيطت نأ لابجلاو ضرألاو ءامسلا
 راتخا الإ ينرمأ نيب ِِلك هللا لوسر رّيخ اما : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقف ٠  مهيلع
 ةظعوملاب انلوختي ٍةِلك ِهَّللا لوسر ناك : هنع هّللا يضر دوعسم نبا لاق .«امهرسيأ

 .انيلع ةماسلا ةفاخم

 : هلع هَّللا لوسر لاقف هددرت تلعجف ةبوعص هيفو ًاريعب تبكر اهنأ ةشئاع نعو

 . "' ”قفرلاب كيلع
 رهاظل أرظن ىبسلاو لتقلا نم نامألاب نيقفانملل هتمحر ةماعلا ٍلكَي هتمحر نمو

 ا .ايندلا يف مهمالسإ
 ايندلا يف مهنع لاصئتسالا باذع عفرب رفاكلل هتمحر ةماعلا وي هتمحر نمو

 هب اورفكو هوبّذكف ًالوسر مهيف ىلاعت هللا لسرأ اذإ تناك ةقباسلا ممألا نأ كلذو
 موقو دومثو داعو حون موق رابخأ نم ىلاعت هللا صق امك .مهمعف باذعلا مهءاج

 .نوؤزهتسي اوناك ام مهب قاحو باذعلا مهب طاحأ فيك مهريغو طول

 يذلا ماعلا باذعلا مهنع هّللا عفر دقف ةيدمحملا ةمألا هذه راّفك امأو
 لوسرلا اذهل ةمركت كلذو ةقباسلا ممألا نم رافكلا معو لصأتسا امك مهلصأتسي

 .نيملاعلل ةمحر ىلاعت هللا هلسرأ يذلا ِةِلك ميركلا

 .حيحصلا يف ملسم هاور (؟)
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 ِهِيَي هنمحر

 لايعلاو لهألاب
 :لاق هنع هللا يضر سنأ نع ديعس نب ورمع نع (هحيحص يف ملسم ىور

 ميهاربإ ناك :لاق .اِِكَي هللا لوسر نم لايعلاب محرأ ناك ادحأ تيأرام»

  نخديل هنأو تيبلا لخديف هعم نحنو قلطني ناكف ةنيدملا يلاوع يف هل ًاعضرتسم

 ميهاربإ هنبا هلي يبنلا ذخأيف يأ  هذخأيف ءأنيق هرثظ ناكو  ناخدلا هنم ولعي يأ

 : هَ هللا لوسر لاق ميهاربإ يفوت املف :ورمع لاق . عجري مث هلبقيف - عضرتسملا

 - نيرئظل هل نإو - يدثلا عاضر نس يف يأ  يدثلا يف تام هنإو ينبا ميهاربإ نإ)

 يفوت هنإف «نيتنس عاضر هل نامتت يأ «ةنجلا يف هعاضر نالمكت - نيتعضرم يأ

 . غئاصلاو دادحلا هنأب ةياهنلا

 . ةيتيبلا رومألا يف مهنواعي ناك هنأ :ِلَي هلهأب هتمحر نمو

 للي ىبنلا ناك ام :اهنع هّللا ىضر ةشئاع تلأس :لاق دوسألا نأ ءاج دقف
 «ةالصلا ىلإ ماق ةالصلا ترضح اذإف ءهلهأ ةنهم يف ناك :تلاقف ؟هلهأ يف عنصي

 دنسم يفف ديكو هسفنب هسفن مدخي ناك ام اريثك لب «لاجرلا ةربابج نم هِي ناك امف

 فصخيو «هبوث طيخي ِةِكَك ىبنلا ناك :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هريغو دمحأ
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 نايبصلاب دك هتمحر
 مهريغو ضيرملاو ةلمرألاو ميتيلاو

 ينإ» :لاق لَك يبنلا نأ هنع هللا يضر سنأ نع امهريغو ناخيشلا ىور
 ملعأ امم يتالص يف زوجتأف يبصلا ءاكب عمسأف ءاهتلاطإ ديرأ ةالصلا يف لخدأل

 .«همأ دجو ةدش نم

 يف ءاج امك مهلبقيو مهسوؤر حسمي ناك هنأ :نايبصلاب هلي هتمحر نمو

 نسحلا ِةِلَك هّللا لوسر لبق : تلاق اهنع هّللا يضر ةشئاع نع «نيحيحصلا»

 ةرشع ىل نإ : عرقألا لاقف يميمتلا سباح نب عرقألا هدنعو يلع ينبا نيسحلاو

 ال نم» :لاق مث ِكَي هللا لوسر هيلإ رظنف !طق ًادحأ مهنم تلبق ام دلولا نم
 .(مَحرُي ال ّمَحَرَي

 ىلا يبارعأ ءاج :تلاق اهنع هّللا يضر ةشئاع نع «نيحيحصلا » يفو

 وأ :ِكب هللا لوسر لاقف !مهلّبقن امو نايبصلا نولبقت مكنإ :لاقف لك هللا لوسر

 نايبصلل ةمحر هبلق يف ناك نم نإ ىنعي !؟كبلق نم ةمحرلا هللا عزن نأ كل كلمأ

 . مهليبقت نع كسمأ هبلق نم ةمحرلا تعزن نمو .مهلبقي نأ ىلع هتلمح

 تيأر :لاق هنع هّللا يضر ءاربلا نع يذمرتلاو ناخيشلا ىورو

 . «هبحأف هبحأ ينإ مهللا » :كَك لوقي هقتاع ىلع نسحلاو لَك هللا لوسر
 كتيب لهأ يأ : كي يبنلا لئس :لاق هنع هللا يضر سنأ نع يذمرتلا ىورو

 يل يعدأ» مالسلا اهيلع ةمطافل لوقي ناكو ( نيسحلاو نسحلا» :لاق ؟كيلإ بحأ

 .امهنع هللا يضر هيلإ امهّمضيو « ينبا

 لوأب ىتأ اذإ ناك يك هنأ : مهيلع رورسلا لاخدإل هبحو نايبصلاب هتمحر نمو

 يناربطلا ىور امك «نايبصلا نم سلجملا يف نوكي نمل هيطعي ةهكافلا نم كردي ام

 اهلوأ يأ - ةرمثلا ةروكابب ىتأ اذإ ناك ٍةْلَك يبنلا نأ امهنع هّللا يضر سابع نبا نع

 مث «هرخآ انرأف هلوأ انتيرأ امك مهللا» :لاقو هيتفش ىلع مث هينيع ىلع اهعضو -
 ظفاحلا لاقو ةريره يبأ نع ينسلا نبا هاور ؛نايبصلا نم هدنع نوكي نم هيطعي

 .ها حيحصلا لاجر ريغصلا لاجرو ريغصلاو ريبكلا يف يناربطلا هاور :يمئيهلا
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 ةسش-للللاااا اص ااا

 سنأ نعف ءهنع هللا يضر ميهاربإ هدلو قارفل هي هينيع عمد : : هتمحر نمو

 است تاق 9 أ تع هلا يضر

 - ناعمدت نافرذت لي هللا لوسر انيع تلعجف - راضتحالا ةلاح نم يأ

 اهنإ فوع نبا اي» :لاقف ا!هّّللا لوسر اي تنأو ؛فوع نب نمحرلا دبع هل لاقف

 ام الإ لوقن الو نزحي بلقلاو «عمدت نيعلا» :لاقف ىرخأب اهعبتأ مث ««ةمحر

 . ملسم هضعب ىورو يراخبلا هاور « دونوزحمل ميهاربإ اي كقارفل انإو انبر يضري

تنبا نبا هيلإ عفر ِي هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر ديز نب ةماسأ نعو
 وهو ه

 :لاق !هللا لوسر اي اذه ام :دعس هل لاقف ِِلَك ِهَّللا لوسر انيع تضافف «توملا ىف

 «ءامحرلا هدابع نم للا محري امنإو هدابع بولق يف ىلاعت هلا اهلعج ةمحر هذه"

 . هيلع قفتم
 0 تا الا عم يشم نأ فئأي ال و ناك هنأ :هتمحر نمو

 دهشيو مهاضرم دوعيو مهروزيو نيملسملا ءافعض : يتأي ناكو . '"”ةجاحلا امهل

 مهيلإ ناسحإلاو مهتلافكب يصويو مهّربيو ىماتيلا ىلإ نسحي ناكو "”مهزن انج

 راشأو «اذكه ةنجلا يف ميتيلا لفاكو انأ : هلوق كلذ ىلع ةبترتملا لئاضفلا نيبيو

 ميتي هيف يذلا تيبلا نيملسملا يف تيب ريخ نإو «'””'امهنيب جرفو ىطسولاو ةبابسلاب
 . ()هيلإ نسحي

 نزحي سأبو ةدش ةلاح يف هباحصأ دحأ ىأر اذإ ناك هنأ :ِلكي هتمحر نمو

 راز دقلف .«فقوملا كلذ نم ًارثأتم يكبيو هبلق قريو .ًاديدش ًانزح كلذ لجأل

 ك7 'هعم نم ىكبف ىكب هآر املف هريغو فوع نب نمحرلا دبع هعمو ةدابع نب دعس

 عومد تيأرف : : ةشئاع تلاق ىتح يكبي كي وهو تيم وهو نوعظم نب نامثع لبقو

 ىكب مث هينيع نيب لّبق هنأ : لوو يفو ...”نامدع دخ ىلع ليست و يبن

 .يئاسنلا هور )1١(

 . يناربطلاو ىلعي وبأ هاور )3

 ْ .يراخبلا هاور (2)

 .هجام نيا هاور (5)

 .ناخيشلا هاور (0)

 .يذمرتلا هور (0)

 .يزوجلا نبا هأآور (0)
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 ناويحلاب ِةِلَي هتمحر

 هبعتيو هبثدي وأ هعيجي نأ هبحاص ىهنيو ناويحلاب ةمحرلاب يصوي ِةلكَي ناك
 .هل بيذعتلا نم عون هيف امب هسحي وأ هلاقثإ وأ هيلع لمحلا ةمادإب

 عوجلا ةدش نم رمض يأ  هنطبب هرهظ قحل دق ريعبب كي هللا لوسر رم دقو

 . ''"(ةحلاص اهولكو ةحلاص اهوبكراف مئاهبلا هذه يف هّللا اوقتا7 :ِةِلكَي لاقف -

 - نح لَك يبنلا ىأر املف لمج هيف اذإف راصنألا نم لجرل ًاناتسب ًاموي لخدو

 نم نينذألا عضوم  هارفذ حسمف كي هللا لوسر هاتأف «هانيع تفرذو  لمجلا

 ؟لمجلا اذه - بحاص يأ بر نم :ِلكَي لاقف «لمجلا تكسف  سأرلا ةرخؤم

 هذه يف هللا يقتت الفأ) :ِهِيَك هل لاقف راصنألا نم ىتف ءاجف 2؟لمجلا اذه نمل

 ةرثك نم هبعتت يأ 6« هبئدتو هعيجت كنأ ىلإ اكش هنإف ! ؟اهايإ هللا ككلم ىتلا ةميهبلا

 . *"”هتقاط قوف هلامعتساو هيلع لمعلا

 ريغ نم هيلع سولجلا ةلاطإو هفاقيإب ناويحلا قاهرإ نع ىهني ِِكَو ناكو
 «لحاورو مهل باود ئلع فوقو مهو موق ىلع لخد دقو كلذ ىلإ ةرورض

 قرطلا يف مكثيداحأل يسارك اهوذختت الو ةملاس اهوعدو ةملاس اهوبكرا» :لاقف
 1 )0 ك4 ا 0 . ما

 . 2 (هنم هلل اركذ رثكأو اهبكار نم ريخ ةبوكرم برف قاوسألاو

 05 0 عا عاق كلا ا ل هلك أ .
 . ا حيبست اهقيقن) :لاقو عدفضلا لتق نع كَ هللا لوسر ىهنو

 لكأت اهعدت ملو اهمعطت ملف اهتطبر ةره يف رانلا ةأرما تلخد» : لع لاقو
 0 5 عاش:

 .* ”« ضرألا سشاشخ نم

 ىذألاب ضعب ىلع اهضعب طيلستب كلذو مئاهبلا نيب شيرحتلا نع ىهنو

 . ''”داسفإلاب اهجييهتو

 .هحيحص ىف ةميزخ نباو دواد وبأ هاور )١(

 .كردتسملا يف مكاحلاو دواد وبأو دمحأ مامإلا هاور (؟)

 .يناربطلاو ىلعي وبأو دمحأ مامإلا هاور (*)

 .يئاسنلا هاور (4)

 .هريغو يراخبلا هاور (60)

 .يذمرتلاو دواد وبأ هاور (1)
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 سمس ااا اا يف سل ل ااا“

 املو ءاهدالوأب رويطلا ناسنإلا عجفي نأ نم رذحي هلي ِهّللا لوسر ناكو

 هذه عجف نم) : :لاق ةجعزتم تءاجو ريغص رئاط يهو ةرمح يخف مهضعب ذخأ

 اهقرح دق لحن عمتجم يأ لحن ةيرق ىأرو «اهيلإ اهيدلو اودر ؟اهيدلوب

 رانلاب بذعي نأ يغبني ال هنإ :لاق «ءنحن :اولاق هله قرح نم :لاقف مهضعب

 ”(رانلا بر الإ

 : هلوقب هوحنو لكأ ةعفنمل ال ًاثبع ريطلا لتق نم رذح لكي هنأ درو امكو

 ملو ًاثبع ينلتق ًانالف نإ بر اي :لوقي ةمايقلا موي هَّللا ىلإ جع جع ًاروفصع لتق نم١

 ( ةعفنم ىنلتقي

 لاقو كلذ يف هيلإ ناسحإلاو ناويحلا حبذ يف قفرلاب ىصوأ هنأ درو امكو

7 تددج اله ؟نيتتوم اهتيمت نأ ديرتأ 9 هترفش دحي هو ةاش عجضأ نمل
 

 ")0 !اهعجضت نأ لبق

 افده يأ ءًاضرغ حور يذ لكو ناويحلا ذاختا نم رذح : ِدلِكَم هنأ امكو

 . 240 مرلل

 .دواد وبأ هاور )١(

 . يئاسنلا هاور 62

 . يناربطلا هاور (6)

 .ناخيشلا هاور امك (4)
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 ١ يل قح يف ريصقتلا نم عنميو . حبقلا بانتجا ىلع ثعبي ٌنح ءايحل

 امو سأرلا ظفحت نأ وه هللا نم ءايحلا نكلو «كلذ سيلا : لاق فلل دمحلاو

 هبحاص لمحي ءايحلا نأ نايب هيفو «ثيدحلا مامت ىلإ (ىوح امو نطبلاو « ىعو

 .«ريخب الإ يتأي ال ءايحلا» كي لاقو ,ءناصقنلا نم هعنميو ؛لامكلا لعف ىلع

 : وك لاق دقو ءًاناميإ مهمظعأ هنأل «ًءايح سانلا مظعأ ِةِكك هللا لوسر ناك دقو

 هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع (نيحيحصلا ) يفو (ناميإلا نم ءايحلا )

 .«اهردخ ىف ءارذعلا نم ءايح ّدشأ ِدِلَك ِهَّللا لوسر ناك » :لاق

 نأ مولعملا نمو اهي ههجو يف فرع ًائيش هرك اذإو» :يراخبلا ةياور يفو
 نوكت اهتميخ وأ اهتيب ةيحان ىف يأ اهردخ ىف ةرتتسملا ركبلا ىهو ءارذعلا ةأرملا

 هنأ ِلَك هئايح نم غلب دقو ءاهنم ءايح دشأ ِهلَي هّللا لوسر ناك دقلف .ءايحلا ةديدش

 حراصي نأ ةباحصلا ضعب رمأي وأ ءكلذب ضرعي لب ؛هركي امب ًادحأ هجاوي مل

 .رصقملا لجرلا كلذب

 ناك » :لاق هنع هللا ىضر سنأ نع امهريغو يذمرتلاو دواد وبأ ىور

 هذه لسغي نأ اذه مترمأ ولو» :هباحصأل لاق ماق املف ءةرفص رثأ هيلعو

 . «ةرفصلا

 اذإ لكك هللا لوسر ناك» :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع دواد وبأ ىورو

 اذك نولوقي ماوقأ لاب ام لوقي نكلو «نالف لاب ام لقي مل ءيش لجرلا نع هغلب
 .(اذكو

 «لكألا دعب هدنع سولجلا اولاطأ نيذلا موقلا نم كي هؤايح كلذ نمو

 حيحص) يف امك «كلذ يف ةيآلا تلزن ىتح اوفرصنا مهل لوقي نأ ايحتساف

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك» ” لات هنأ هنع هللا يضر سنأ نع «يراخبلا
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 تمس اب سس سس اي ا ااا ا

 ةمرب يف ةسيح تذختاف طقاو نمسو رمت ىلإ تدمعف «يلعفا اهل تلقف سنأ

 عدأ7 :يل لاقف ينرمأ مث «اهعض) :لاقف هيلإ اهب تقلطناف «يعم اهب تلسرأف

إف تعجرف .ينرمأ يذلا تلعفف «تيقل نم يل عداو مهامس ًالاجر
 صاغ تيا اذ

 مث ؛وللا ءاش ام ملكتو ؛ةسيحلا كلت يف هدي عضو ِلب هللا لوسر تيأرو .هلهأب

 لجر لك لكأيلو هللا مسا اوركذا» : : مهل لوقي هنم نولكأي ةرشع ةرشع وعدي لعج

 .مهلك اوعدصت ىتح « هيلي امم

 مهل لوقي نأ ايحتسا يأ ءايحلا ديدش لكك يبنلا ناكو ملسم ةياور يفو

 دق مهنإ :تلقف «هرثإ نم تجرخو «تارجحلا وحن هلي يبنلا جرخ مث اوفرصنا

 :لوقي وهو ةرجحلا يفل ينإو رتسلا ىخ ىخراو تيبلا لخدف لي يبنلا عجرف اوبهذ

 اذإ نكدَلَو هلنإ هم يع امَط لإ مكل توي تأ ل تلم لش الام تيل 5و

 يحَسَْسف ّىَتلا ىذْؤَ ١ ناك لد َّنِإ كيِدَحل نييك زخم الك اورشتناف رشم اذ أولا يعد

 .[0 : بازحألا]  ّنَحْلأ ني سي ال هنو مُكحنم

 هدنع سولج مهو اوفرصنا مهل لوقي نأ مرك ءايح يحتسي لَك هنأ دارملاو

 فصتم هناحبس هنأ يفاني ال اذهو .هعابتا بجاولا قحلا نايب نم ييحتني ال هّللاو

 .ىلاعت هتيبوبر ماقمب قئاللا مركلا ءايحب

 نأ هيلإ هيدي عفري ذإ هدبع نم يحتسي ميرك ييح مكبر نإ) : هو لاق امك

 .هريغو يذمرتلا هاور  نيتيلاخ يأ «ًارفص امهدري

 مهحراصي نأ مهنم ء ءايحتسا هتيب يف ْهِْلَي هدنع تناك سولجلا ةلاطإ نأ رابتعابف

رقلا ءاجف ةلاحم ال كلذ يف قحلا نايب بلطتي فقوملا نكلو هنم ًامرك رمألا يف
 نآ

 .العو لج نايدلا كلملا نم نايبلاب

 - ًالزعنم ًاديعب ًاناكم دصق يأ دعبأ ةجاحلا دارأ اذإ ناك هنأ ٍةِكَي هئايح نمو

 . هتحصل «ريغصلا عماجلا) يف زمرو «ثرح نب لالب نع هجام نبا هاور

 نم وندي ىتح هبوث عفري مل ةجاحلا دارأ اذإ ناك هنأ ًاضيأ ِةلكي هئايح نمو

 . دواد وبأو يذمرتلا هاور . ضرألا

 هءاذح سبل («فينكلا» قفرملا لخدي نأ دارأ اذإ ناك هنأ ٍةِللَي هئايح نمو

 .دعس نبا هاور .هسأر ىطغو

 ام :تلاق اهنأ ةشئاع نع لئامشلا يف يذمرتلا مامإلا هاور ام ِْقك هئايح نمو

 كلذو قي هللا لوسر جرف تيأر ام تلاق وأ هلك هَّللا لوسر جرف ىلإ ترظن

 يراقلا خيشلل «لئامشلا حرش يفو ءرتستلا لك هرتستو هراقو لامكو هئايح ةدشل
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 امهنع هللا يضر سابع نبا نع حلاص وبأ ىور سوسج مساق نب دمحم خيشلاو
 امدقم الإ هئاسن نم ًادحأ هي هللا لوسر ىتأ اما : اهنع هّللا يضر ةشئاع تلاق : لاق

 '"«ينم ىأر الو هنم تيأر امو هسأر ىلع بوثلا يخري

 هِي هللا لوسر ناك» :لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع رازبلا جرخأو

 حرش يف يراقلا لاق «( طق هتروع دحأ ىأر امو تارجحلا ءارو نم لستغي
 . نسح هدانسإ (« لئامشلا

 .افولا يف يزوجلا نبا هدروأ نيدلا جارس هّللا دبع انخيش لاق )١(
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 مس اشيش ش7 ا ااا

 هدوح لامك

 لذب وأ هرطخو هعفن مظعي اميف اضر نع قافنإلا وه ءاخسلاو دوجلاو مركلا

 .ربلاو ريخلا لبس نم ليبس يف لاملا

 ةيهّلإ ةيبرتو ة ةرطف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا اياجس نم مركلا ناك دقو

 هللا نم بيرق يخسلا ! :لوقيو عجشيو مركلا ىلع ضحي ناكف نآرقلا نم ًاهيجوتو

 نم ديعب سانلا نم ديعب هللا نم ديعب ليخبلاو .«ةنجلا نم بيرق سانلا نم بيرق

 نالزني ناكلم الإ هيف دابعلا حبصي موي نم ام :لوقيو '”«رانلا نم بيرق ةنجلا

 ""(ًافلت ًاكسمم طعأ مهللا : "جرا كوقيو «ًافلخ ًاقفنم طعأ مهللا ءامهدحأ لوقيف

 ”«مكلبق ناك نم كلهأ هنإف حشلاو مكايإ ١ : لوقيو

 وأ ةاهابملل نكي ملو ؛ةصقنم ءاقتا وأ ةدمحم بسكل هدوج نكي ملو

 . هللا ةاضرم ءاغتباو هللا ليبس يف ناك لب «نيحداملا باذتجال وأ لالغتسالا

 نع نودصي نيذلا ةبراحم يفو .ةوعدلا ةرزاؤم يفو .«نيدلا ةيامح يف ناك

 . هللا ليبس

 ليبس يف مهلاومأ اودقف نيذلا «نيملسملا نم ءارقفلا ىلع قافنإلا يف ناكو

 . بسكلا نع اوزجع وأ هّللا

 اوبتاك نيذلا ءاقرألا ريرحت ىف ناكو .ىمايألاو ىماتيلا ةياعر يف ناكو

فلأت ىري نم باذتجا يف ناكو .لام ىلع مهكالم
 نيملسملا ريغ نم مهبولق 

 . مالسإلا مهباذتجاب ىوقتيل

 ام ىلإ نوكي ام جوحأ يطعي وهف ءهلهأو هسفن ىلع ًاراثيإ لَك يبنلا مرك ناكو

 . ليلقلا ىلإ جاتحم وهو ريثكلا لذمبيو ( هيطعي

 يطعي ناكو «قفنأ ام لقتسي وهو قفني نأ عاطتسا ام هّللا ليبس يف قفني ناكو

 .ةريره يبأ نع يذمرتلا هاور 0010

 . مكاحلاو دواد وبأ هآور وف
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 .ال لاقف طق ًائيش لثس امو ءهاطعأ
 هءاح . ةقافلاب ًارذتعم نيديلا يلاخ هلئاس دري نأ يحتسي ناك هنأ مركلا هب غلبو

 لاقف ''”هتيضق ءيش انءاج اذإف يلع عتبا نكلو ءيش يدنع ام: :لاقف هلأسف لجر
 لوق ِهْلَب هركف ؛هيلع ردقت ال ام هللا كفلك امف هتيطعأ دق هللا لوسر اي: :رمع

 :ًالالقإ شرعلا يذ نم فخت الو قفنأ هللا لوسر اي :راصنألا نم لجر لاقف «رمع

 اذهب » :هللَك لاق مث «يراصنألا لوقب رشبلا ههجو يف فرعو ِهِقَو هّللا لوسر مسبتف

 .[يذمرتلا هاور] .( ترمأ

 الإ ًائيش لي هّللا لوسر لكس ام :لاق هنع هللا يضر سنأ نع ملسم ىورو

 0 م را ني دج نسي امنغ هاطعأف ةيمأ نب ناوفص وهو - لجر هاج اعلا

 أف فول ل كلام يطعخأ نم هلمجب ند ناك ليلا يم ةئام ةئام مماطعأ ذإ
١ 

 . ةديصفشب
 ع

 دقل ») :لاق هنأ ةيمأ نب ناوفص نع بيسملا نب ديعس نع يذمرتلا ىورو

 هنأ ىتح ينيطعي حرب امف َيلإ سانلا ضغبأل هنإو يناطعأ ام ِةِي هللا لوسر يناطعأ
 . ؛ ىلإ سانلا بحأل

 رم ذإ نينح موي مئانغلا حفصتي لَك هعم فاط ناوفص نأ يدقاولا يزاغم يفو

 اي بعشلا اذه كبجعأ » مكي لاقف هيلإ رظني لعجف هبجعأف ًامنغو البإ ءولمم بعشب
 هّللا لوسر كنأ دهشأ :ناوفص لاقف «هيف امب كل وه :لاقف ءمعن :لاق ؟بهو ابأ
 . « يبن سفن الإ طق دحأ سفن اذهب تباط ام

 ىلع تعضوو مهرد فلأ نوعست هيلإ لمح ِةلَك يبنلا نأ يذمرتلا ىور
 .اهنم غرف ىتح ًالئاس در امف اهمسقي اهيلإ ماق مث ريصح

 هلي هّللا لوسر راصنألا نم سان لأس» :لاق هنع هّللا ىضر ديعس يبأ نعو
 :هولأس ام مهاطعأف هولأس مث «هولأس ام مهاطعأف هولأس مث «هولأس ام مهاطعأف
 هفعي ففعتسي نمو «مكنع هرخدأ نلف يدنع نوكي ام :لاق هدنع ام دفن اذإ ىتح
 هل ريخ وه ًءاطع ٌدحأ ىطعأ امو «ِهّللا هربصي ربصتي نمو هّللا هنغي نغتسي نمو هللا
 .[ةتسلا هاور] (ربصلا نم عسوأو

 .نيدلاب يباسح ىلع رتشا ينعي )١(
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ر تيأر ام :تلاق اهنع هَّللا يضر ةشئ هشئاع نع هجام نبا ىور
 354 هللا لوس

ه نوكي ىنح هسفن ريغ ىلإ هتقدص لكي
 . لئاسلا دي يف اهعضي يذلا و

ع شايع ىلوم دايز نع دعس نبا ىورو
 ال ناك ناتلصخ : :لاق ةعيبر يبأ ن

 ءوضولا :دحأل ِةلكي هللا لوسر امهلكي
 هلك موقي لئاسلاو «موقي نيح ليللا نم نم

ع نع « يقهيبلاو دواد يبأ نئس» يفو
 الالب تيقل : لاق ينزوهلا هللا دب

للا لوسر ةقفن تناك فيك ينثدح : :لالب اي تلقف
 ءيش هل ناك ام : : لاق ؟ولَي ه

 ىلاعت هّللا هثعب ذنم كو هلام رمأ يلوتملا انأ يأ هنم كلذ يلأ يذلا انأ تنكو

مأي ًايراع هآرف ًاملسم ناسنالا هاتأ اذإ مالسلا هيلع ناكو «يفوت ىتح
 قلطنأف ينر

 . .همعطأو هوسكأف ةدربلا هل يرتش "اف ضرقتسأ
 سابع نبا نع نع «نيحيحصلا )» يفو

ك هللا لوسر ناك : : لاق امهنع هّللا يضر
يف نوكي ام دوجأ ناكو سانلا دوجأ ٍل

 

 هسراديف ليربج هاقلي نيح ناضمر
انلا دوجأ ِةِلَك هللا لوسرلف «نآرقلا

 ريخلاب س

 . ةلسرملا حيرلا نم
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 دع هئاقو لامك

 اعد دقو هتريرس تحلصو هتريس تنسح نم الإ هب قلختي ال عيفر قلخ ءافولا

 . هي هيلع ضحو هيلإ

 حلاص دقف «ةيبيدحلا حلص يف ثدح ام دهعلاب ءافولا رهاظم عورأ نم لعلو
 هدر نيكرشملا نم هاتأ نم نأ :اهنم ءايشأ ىلع ةيبيدحلا موي نيكرشملا دل يبنلا
 اي :هتوص ىلعأب حرصي لدنج وبأ لعجو «هعيقوت متي مل يذلا دهعلاب ءافو . مهيلإ
 .مهب ام ىلإ سانلا كلذ دازف ؟ينيد يف ينونتفي نيكرشملا ىلإ درأأ نيملسملا رشعم

 نملو كل لعاج هّللا نإف ءبستحاو ربصإ لدنج ابأ اي» : هلع هَّللا لوسر لاقف
 . '7(ًاجرخمو ًاجرف نيفعضتسملا نم كعم

 ملسم وهو شيرق نم لجر ريصب وبأ هءاجف ةنيدملا ىلإ كي يبنلا عجر مث
 اجرخف نيلجرلا ىلإ هعفدف ءانل تلعج يذلا دهعلا :اولاقف نيلجر هبلط يف اولسرأف
 : نيلجرلا دحأل ريصب وبأ لاقف ٠ ءمهل رمت نم نولكأي اولزنف ةفيلحلا تاذ اغلب ىتح
 ديجل هنإ هّللاو لجأ :لاقف ءرخآلا هلتساف ًاديج نالف اي اذه كفيس ىرأل ينإ هّللاو

 ءدرب ىتح هبرضف هنم هنكمأف هيلإ رظنأ ينرأ :ريصب وبأ لاقف «تبرج مث تبرج دقل

 :هآر نيح كَ هللا لوسر لاقف .ودعي دجسملا لخدف «ةنيدملا ىتأ ىتح رخآلا رفو

 ينإو يبحاص هّللاو لتق : لاق كَ يبنلا ىلإ ىهتنا املف ءأرعذ اذه ىأر دقل

 مهيلإ ينتددر دق كتمذ هللا ىفوأ هّللاو دق هللا يبن اي : :لاقف ريصب وبأ ءاجف .لوتقمل

 عمس املف ءدحأ هل ناك ول برح رعسم همأ ليو :ِكَك يبنلا لاق .مهنم يناجنأ مث
 وبأ مهنم تلفنا مث ٠ ءرحبلا فيس ىتأ ىتح جرخف مهيلإ هدريس هنأ فرع كلذ

 الإ ملسأ دق لجر شيرق نم جرخي ال لعجف ءريصب يبأب قحلف ليهس نب لدنج
 شيرقل تجرخ ريعب نوعمسي ام هّللاوف «ةباصع مهنم تعمتجا ىتح ريصب يبأب قحل
 يبنلا ىلإ شيرق تلسرأف .مهلاومأ اوذخأو مهولتقف اهل اوضرتعا الإ .ماشلا ىلإ
 . "”ههيلإ لسرأف نمآ وهف هاتأ نمف مهيلإ لسرأ امل محرلاو هللا هدشانت

 . ماشه نبا ةريسو حلصلا بايب يراخبلا رظنا 00

 .دواد وبأ هاور ()
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 . هر دعبو لي يبنلا لضف رهظو هطرشب ىفوو هدهع ىلع قي ينلا ظفاح دقن

 وه اذإف تدجف ثالث دعب تركد مش :تيستف هئاكم يف اهب هيلأ نأ هتدعوو ةيقي هل

 ١ كرظتنأ ثالث نم انهه انأ يلع د تققش دقل ىنف ا : لاقف هناكم يف

 اي يمأو تنأ , ىبأب ريخب :تلاق ؟اندعب منك فيك «ةتيزملا ةناسح تدأ ل : لاق

 ؟لابقإلا اذه زوجعلا هذه ىلع لبقت هللا لوسر اي تلق تجرخ املف هللا لوسر

 . '"”ناميإلا نم دهعلا نسح نإو ةجيدخ مايأ انيتأت تناك اهنإ :لاق

 مث «هيلع دعقف هبوث ضعب هل عضوف ةعاضرلا نم هوبأ لبقأف موي ًاسلاج ناكو

 نم هوخأ لبقأ مث «هيلع تسلجف رخآلا هبناج نم هبوث فصن اهل عضوف همأ تلبقأ

 انعضرأ انأ ول :مهدحأ هل لاق دقو ؛هنضاوحو ةعاضرلا نم هتالاخو هتامع مهيفو

 ربجو مهيلع ّنمف نيلوفكملا ريخ تنأو هفطع انوجر رذنملا نب نامعنلل

 .هنءورمو هئافو ىلع دهاش ربكأ وهو .'*”يهرطاخ

 هب رمأ امب ًايدتهم راثيإو ميركتو رب نم نيدلاولل بجي ام يبنلا فرع دقلو
 . ليمجلاب ءافولاو ميركلا قلخلاو ةرهاطلا رعاشملا هب يحوت امبو ميركلا نآرقلا

 ةيده اهعمو ةيلهاجلا يف اهقلط دق ركب وبأ ناكو - ةيبيدحلا دهع  ًاشيرق هللا لوسر
 ةبغار يهو يلع تمدق يمأ نإ :تلقف «هيتفتسأ هللا لوسر ىلإ تثعبف «يل

 . ©)اهيلصو كمأ يلخدأ معن :لوقي ىلإ لسرأف ؟يتيب اهلخدأفأ

 :لاق ؟كادلاو يحأ هللا لوسر هلأسف داهجلا يف ة نذأتسي يبنلا ىلإ لجر ءاجو

 دوي نأب رمأو ."' ”مهربف الإو دهاجف كل انذأ نإف ءامهنذأتساف عجراف :لاق ءمعت

 . بألل ءافولا نم برض اذه نأل «هل ًاقيدص هوبأ ناك نم نبالا

 .افولا ىف يزوجلا نبا هاور )١«(

 .باعيتسالا ىف رظنا (0)
 .دواد وبأ هاور (5)
 . ماشه نبأ ةريس رظنا )0(

 .يراخبلا هاور (65)

 .يراخبلا هاور (5)
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 جاتحي يبأ نإو ًادلوو الام يل نإ :ِهّللا لوسر اي لاقف يبنلا ىلإ لجر ءاجو
 بسك نم اولكف مكبسك بيطأ نم مكدالوأ نإ كيبأل كلامو تنأ» :لاقف «يلام
 . 1”( مكدالوأ

 نم عمسم ىلع ريدقتلاب اهركذي ناك يتلا ةجيدخ هتجوزل هؤافو ِدْيِلكَك هتافو نمو
 هللا كلدبأ ًازوجع الإ تناك له :ةرم هل تلاق دقل ىتح اهنم راغتف ةشئاع ةديسلا
 رفك ذإ يب تنمآ ؛اهنم ًاريخ هّللا ينلدبأ ام هللاو ال) :لاقو بضغف ؟اهنم ًاريخ
 هللا ينفزرو . سانلا ينم رح دإ اهلامب ينتساوو ٍسانلا ينبذك ذإ ينتقدصو . سانلا

 '”«ءاسنلا نم اهريغ نود دلولا اهنم

 ةقيلص تناك اهنإف ةنالف تيب ىلإ اهب اوبهذا :لاق ةيدهب ىتأ اذإ ناكو

 .«ةجيدخ لئالخ ىلإ اهيدهيف ةاشلا حبذي ناكو .ةجيدخ بحت تناك اهنإ ةجيدخل

 نسحأو اهل شهف ةأرما هيلع تلخدو ءاهيلإ حاتراف ةجيدخ تخأ هيلع تنذأتساو

 نم دهعلا مرك نإو ةجيدخ مايأ انيتأت تناك اهنإ :لاق تجرخ املف اهنع لاؤسلا
 ةجيدخ ةديسلا نم هجاوز دعب هيلع ةيدعسلا ةميلح تمدق هنأ كك هئافو نمو .نيدلا
 مث «ةاش نيعبرأو ًاريعب اهتحنمف ةجيدخ ةديسلا ملكف رهدلا ءابعأ ىلع هب تناعتساف
 اهسلجأو هءادر اهل طسبو ىمأب ابحرم :لاق اهأر املف نينح ةوزغ دعب هيلع تدفو

 . هيلع

 ىلإ ريصي نأ لبق ًامايأ هتعضرأ تناك ةَبْيَوُت اهمسا ىرخأ ةعضرم هل تناكو
 ةدم هفورعمب اهيلاوي يبنلا لعجف ٠ ءاهليمج اهل ظفح كلذ ملعو ربك املف ةميلح

 ءيج املو . اهتوسكو اهتلص نع لفغي مل ةنيدملا ىلإ رجاه املو .ةكمب هتماقإ

 :لاقو هءادر اهل طسب هل تفرعتو نزاوه ايابس يف  ءاميشلا  عاضرلا نم هتخأب

 ام ءاقل ناويحلل ءافولاب رمأي اذ وه اهو .«ةببحم ةمركم يدنع تمقأ تببحأ نإ»
 ةوزغ دعب هللا لوسر لبإ نم ةقان ىلع رذ يبأ ةأرما ىليل تلبقأ دقف ءمدخو لمع

 اهيلع هّللا يناججن نإ اهرحنأ نأ هّلل ترذن دق ينإ :هّللا لوسر اي تلاقف درق يذ

 نإ اهتيزج ام سئب ١ :لاق مث هلك هَّللا لوسر مسبتف ءاهمانسو اهدبك نم لكآف
 ال اميف الو هللا ةيصعم يف رذن ال هنإ ءاهنيرحنت مث اهب كاجنو اهيلع هللا كلمح

 . (هّللا ةكرب ىلع كلهأ ىلإ يعجراف يلبإ نم ةقان يه امنإ «نكيلمت

 .يناربطلاو هجام نبا هاور 0010(

 .اهبقانم يف وهو ةريثك تاياور هلو نيحيحصلا يف ثيدحلا لصأ )00
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 لَك هربص لامك

 .[2 : فاقحألا] 4 لِجَحَسسساَلَو ل سلا َنِوْرَمْلأ وو رَصاَمك رص او : ىلاعت هّللا لاق

 ىذأ عاونأل هلمحتو «نيرباصلا ربص قوفي ىلاعت هللا ليبس يف هِي هربص ناك
 ةظلغلا نم مهئادشأو شيرق ءاهفس نم يقل مكف :«نيملاعلا لمحت ولعي هل نيدناعملا
 . !؟ةدشلاو ءافجلاو ةهافسلاو

 ةيبألا سوفنلا باحصأ يف مالك وهل «ئيسملا ءيذبلا مالكلا نأ بير الو
 ةيدؤملا لاعفألا نإو «مهريغ هب رثأتي ام فاعضأ هب نورثأتيو «ةيضرلا قالخألاو
 امف «قلخ الو هل قالخ ال نمم مهريغ يف لمعت ام فاعضأ مهسوفن يف لمعتل

 ؟اهردصمو لاضفألاو لامكلا عمجم يه يتلا ِةِْكَي هللا لوسر انديس ةيسفنب كنظ
 . بحر ردصب كلذ لبقتي ناك كلذ عمو

 دمحأ مامإلا ىور ؟هيلإ ءيسملا لعفلاو .«يذؤملا مالكلا نم هرثأتب كنظ امو

 هللا يف تفخأ دقل)» : هلع هّللا لوسر لاق :لاق هنع هّللا يضر سنأ نع يذمرتلاو

 نم نوثالث يلع تتأ دقلو ءدحأ يذؤي امو هللا يف تيذوأ دقلو ءدحأ فاخي امو

 .«لالب طبإ هيراوي ءيش الإ ءدبك وذ هلكأي ماعط لالبلو يلامو ةليلو موي نيب

 مهعومجب ىذألا عاونأب هنولباقيو ةوادعلاب هل نودصتي نوكرشملا ناكو
 : لاق ثراحلا نع يناربطلا مامإلا ىور .مهنايبصو مهئاسنو مهدارفأبو مهريهامجو
 :مهل ئباص ىلع اوعمتجا نيذلا موقلا ءالؤه :لاق ؟ةعامجلا هذه ام : يبأل تلق
 «ناميإلاو لجو زع هللا ديحوت ىلإ سانلا وعدي ِلَك هللا لوسر اذإف انلزنف : لاق

 دق ةأرما تلبقأف ء«هنع سانلا عدصناو راهنلا فصتنا ىتح هنوذؤيو هيلع نودري مهو

 اهنم كي هلوانتف ءاليدنمو ًاحدق لمحت يهو  اهردص يأ  اهرحن  رهظ يأ -

 الو كرحن - يطغ يأ  كيلع يرمخ ةينب اي» :لاقف هسأر عفر مث ًأضوتو برشف
 . « اهنع هللا يضر هتنب بنيز هذه :اولاق ؟هذه نم :انلق «كيبأ ىلع يفاخت

 تيأر ام رثكأ ام هل تلق :لاق ورمع نب هّللا دبع نع ريبزلا نب , ةورع نعو
 دقو مهترضح :لاق ؟هتوادع نم رهظت تناك اميف ِكَي هللا لوسر نم تباصأ ًاشيرق

 ءطق لجرلا اذه نم هيلع انربص ام لثم انيأر ام :اولاقف ءرجحلا يف مهفارشأ عمتجا
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 هنم انربص دقل !انتهلآ بسو انتعامج قرفو اننيد باعو انءابآ متشو انمالحأ هّقس

 . ميظع رمأ ىلع

 دحاو لجر ةبثو اوبثوف لَ هللا لوسر مهيلع علط ذإ كلذ يف مه امنيبف

 مهتهلا بيع نم مهغلبي ناك امل ؟اذكو اذك لوقت يذلا تنأ :نولوقي هب اوفاطأف

 تيأر دقلف :لاق «كلذ لوقأ يذلا انأ معن :ِهكي هللا لوسر لوقيف :لاق .مهنيدو

 لوقي نأ الجر نولتقتأ : : لوقي هنود ركب وبأ ماقو ِوكي هئادر عمجمب ذخأ مهنم ًالجر

 . طق هنم تغلب ًاشيرق تيأر ام دشأل كلذ نإف : لاق ءهنع اوفرصنا مث ؟هّللا يبر

 دنع يلصي ٍةي هللا لوسر انيب :لاق هنع هّللا يضر دوعسم نبا نع ناخيشلا ىورو

 وبأ لاقف «سمألاب  ريعب يأ - روزج ترحن دقو سولج هباحصأو لهج وبأو تيبلا

 اذإ دمحم يفتك نيب هعضيف نالف نبا روزج - شرك يأ الس ىلإ موقي مكيأ :لهج
 هعضو نكي يبنلا دجس املف .هذخأف طيعم يبأ نب ةبقع موقلا ىقشأ ثعبناف ؟دجس

 . ضعب ىلع ليمي مهضعب لعجو اوكحضتساف هفتك ىلع
 ةعامج وأ  ةوق يأ - ةعنم يل تناك ول رظنأ مئاق انأو :دوعسم نبا لاق

 ةمطاف ربخأف ناسنإ قلطنا ىتح عفري ام دجاس كي يبنلاو ِةَلِلَع هرهظ نع هتحرط

 مهمتشت مهيلع تلبقأ مث : هلع هنع هتحرطف .ةيريوج يهو تءاجف اهنع هللا يضر

 ةوادعلا عاونأب هولباقو كي يبنلل نيكرشملا ءاذيإ دعشا بلاط وبأ ل همع تام املو

 ىلع ًاراصنأو ًانوعو ًاءدر هل نونوكي ًافيقث لعل فئاطلا ىلإ ِةلكي هجوتف .دئادشلاو

  مهدصق امنإو در حبقأ هيلع نودريو ةلباقم أوسأ هنولباقي مهب اذإف ءةكم يف هموق

 .ةوادع مهنيبو هئيب نكي ملو هلاوخأ اوناك مهنأل - يزيرقملا لاق امك

 : هللا لوسر اي تلق :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا نع ناخيشلا ىور

 ناكو تيقل ام كموق نم تيقل دقل :لاق ؟دحأ موي نم دشأ ناك موي كيلع ىتأ له

 لالك دبع نب ليلاي دبع نبا ىلع يسفن تضرع ذإ ةبقعلا موي مهنم تيقل ام دشأ

 نرقب انأو الإ قفتس قفتسأ ملف يهجو ىلع مومهم انأو تقلطناف «تدرأ ام ىلإ ينبجي ملف

 هيلع ليربج اهيف اذإف ترظنف ؛ «ينتلظأ دق ةباحسب انأ اذإف يسأر تعفرف «بلاعتلا

 دقو كيلع هودر امو كل كموق لوق عمس دق ىلاعت هللا نإ : لاقف ينادانف ءمالسلا

 مث يلع ملسو لابجلا كلم ينادانف «مهيف تئش امب هرمأتل لابجلا كلم كيلإ ثعب

 ينثعب دق لابجلا كلم انأو كل كموق لوق عمس دق ىلاعت هللا نإ دمحم اي :لاق

 :نيبشخألا مهيلع تقبطأ تئش نإ ؟تئش امف يناربطلا داز .كرمأب ينرمأتل كيلإ

 . «ًائيش هب كرشي الو هّللا دبعي نم مهبالصأ نم جرخي نأ هوجرأ لبا : هِلط لاقف

 وبأ تامو :لاق امهنع هللا يضر ريبزلا نب ةورع نع لئالدلا يف ميعن وبأ ىورو
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 هووؤي نأ وجري فيقث ىلإ دمعف ةدش لب هللا لوسر ىلع ءالبلا نم دادزاو بلاط

 ورمع نب ليلاي دبع ءةوخإ مهو ففيقث ةداس مهنم رفن ةثالث دجوف هورصنيو

 ءالبلا مهيلإ اكشو ٍةو هسفن مهيلع ضرعف ءورمع نب دوعسمو ورمع نب بيبخو
 ءيشب كعب هللا ناك نإ ةبعكلا بايث قرسأ انأ :مهدحأ لاقف هنم هموق كهتنا امو

 تنك نتئل ًادبأ ةدحاو ةملك اذه كسلجم دعب كملكأ ال هّللاو : رخآلا لاقو طق

 لسري نأ ِهّللا زجعيأ :رخآلا لاقو .كملكأ نأ نم ًاقحو ًافرش مظعأ تنأل ًالوسر
 هللا لوسرب نوؤزهتسي اوعمتجاو ءمهل لاق يذلا - فيقث يف كلذ اوشفأو ؟كريغ

 عفري ال لعجف ةراجحلا مهيديأب اوذخأف ءهقيرط ىلع نيفص ىلع هل اودعقو ِهيِلَك
 ءنورخسيو نوؤزهتسي كلذ يف مهو ء«ةراجحلاب اهوخضر الإ اهعضي الو هلجر

 ىتأف مهمورك نم طئاح ىلإ ِةكك دمع ءامدلا ناليست هامدقو مهيفص نم صلخ املف
 . ءامدلا هامدق ليست ًاعجوم ًابوركم اهلصأ يف سلجف مركلا نم ةلبح لظ

 هللا يضر رفعج نب هللا دبع نع  ًاضيأ يناربطلا هاورو - قاحسإ نبا ركذو
 مالسإلا ىلإ مهاعدف فئاطلا ىلإ ًايشام ِةِكَي يبنلا جرخ بلاط وبأ يفوت امل :امهنع
 كيلإ مهللا) :لاق مث نيتعكر ىلصف - بنع نم يأ  ةرجش لظ ىتأف «هوبيجي ملف
 محرأ تنأ نيمحارلا محرأ اي سانلا ىلع يناوهو يتليح ةلقو يتوق فعض وكشأ

 ىلإ مأ ينمهجتي ديعب ودع ىلإ ينلكت نم ىلإ «نيفعضتسملا بر تنأو نيمحارلا
 يفو  اطخاس نكت مل نإ :ةياور يفو  انابضغ نكت مل نإ ؟يرمأ هتكلم بيرق

 يلابأ الف - يلع بضغ كب نكي مل نإ :ةياور يفو  طخس كب نكي مل نإ :ةياور
 تاومسلا هل تءاضأ يذلا ميركلا كهجو رونب ذوعأ .ىل عسوأ كتيفاع نأ ريغ

 كبضغ ىب لزني نأ ةرخآلاو ايندلا رمأ هيلع حلصو تاملظلا هل تقرشأو ضرأآألاو

 كل كطخس ىلع لزني وأ كبضغ يلع لحي نأ ةياور يفو - كطخس يب لحي وأ
 .«كب الإ ةوق الو لوح الو ىضرت ىتح ىبتعلا
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 دلع هدهز لامك

 ال رايتخا رقف ناك هرقف نأ كلذ فيرعت يف كيفكيو .سانلا دهزأ كك ناك

 نع ضرعم وهو «.لاومألا هيلإ تبلجو .«حوتفلا هيلع تحتف ِةِكَي هنأل ءرارطضا رقف

 هل ليق اذإف فيرشلا هبنج يف هرثأ ىري ىتح ريصحلا ىلع ماني ءضارعإلا لك ايندلا
 بكار لثم ايندلا لثمو ىلثم امنإ ايندللو يل ام :لوقي هنم نيلأ كتحت طسبن الأ

 .'' ”«اهكرتو حار مث ةرجش تحت لاقف فئاص موي يف راس

 ًاموي عوجأ نكلو «بر ايل :لاقف ًابهذ ةكم ءاحطب هيلع هّللا ضرع دقو
 . كتوعدو كيلإ تعرضت تعج اذإو «ءكتركشو كتدمح تعبش اذإف ءاموي عبشأو

 دمحم لآ قزر لعجا مهللا» :لوقيو ايندلا نم ريسيلاب عنقي هلو ناكوا '
 .' (اتوق

 ءاشعلا ءادغ الو ءادغلا ءاشع طق ِكي هللا لوسر عفر ام :ةشئاع ةديسلا لوقت
 .لاعنلا نم الو نيرازإ الو نيءادر الو نيصيمق الو نيجوز ءيش نم ذختا الو

 امو .هلهأل ناك امنإ وهف رخدا هنأ ءاج امو .هسفنل ًائيش رخدي ال ِهِكَي ناكو
 . (ملسمو دمحأ) ايندلا قراف ىتح ةطنح زبخ نم ًاعابت مايأ ةثالث هلهأو لي عبش

 . ضبق نأ ىلإ هّللا هثعب ذنم ًالوخنم ًازبخ لكأ امو

 ءاملاو رمتلا وه امنإ ءران هتيب يف دقوي امو نارهشلاو رهشلا هب رمي ناكو
 هتزيخ صرق :تلاق ؟ةمطاف اي ةرسكلا هذه ام :لاقف ءزبخ ةرسكب ةمطاف هتءاجو

 كيبأ مف لخد ماعط لوأ هنإ امأ) :لاقف ءةرسكلا هذهب كيتأ ىتح يسفن بطت ملف

 . « مايأ ةثالث ذنم

 ريعش نم ًاعاص نيثالث ىلع يدوهي لجر دنع ةنوهرم هعردو وو ضبف دقو
 . هلايعل اقزر اهذخأ

 مل ًاثالث قدنخلا نورفحي مهو هباحصأو ِهكَي هّللا لوسر ثكم :رباج لوقي

 .ةلوليقلا نم ةريهظلا تقو حارتسا يأ لاق )١(
 .ناخيشلا هجرخأ 6«؟)
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 : هلي هَّللا لوسر لاقف «لبجلا نم ةيدك انهه نإ :ِهّللا لوسر اي اولاق ءًاماعط اوقوذي
 دق ٍهكَي هللا لوسر اذإف ةتافتلا ىنم تناحف :رباج لاق ثيدحلا ىفو «ءاملاب اهوشر»
 ْ . ")أرجح هنطب ىلع دش

 نم موي يف هنطب ألمي ملو ِةكك هللا لوسر جرخ :ةشئاع ةديسلا لوقتو
 مل «ريعشلا نم عبش اذإو ءريعشلا نم عبشي مل ءرمتلا نم عبش اذإ ناك .نيماعط
 ' '”رمتلا نم عبشي

 ام هَّدْيِكع هللا لوسر عم ةعبس عباسل ينإو ينتيأر دقل :ناوزغ نب ةبتع لوقيو

 . "”انقادشأ تحرقت ىتح رمسلا قرو الإ ماعط انل

 يف تيزو زبخ نم عبش امو لي هللا لوسر تام دقل :ةشئاع ةديسلا لوقتو
 . ؟نيترم دحاو موي

 زع هّللاب قحل ىتح ًاققرم ًافيغر ىأر هل هللا لوسر نأ ملعأ ام : سنأ لوقيو
 ققرملا فيغرلاو «**”لجو زع هّللاب قحل ىتح هنيعب ًاطيمس ةاش ىأر الو ءلجو
 .هدلجب يوشو نخسلا ءاملاب هرعش ليزأ يذلا وه : طيمسلاو «نيلملا

 .ةريبك ةرخص ةيدكلاو ناخيشلا هجرخأ )١(

 . تاقبطلا ىف دعس نبا هجرخلأ (6)

 .ملسم هاور ثيدحلاو كوش هل ميظع رجش وه رمسلا ةرف

 .ملسم هاور (:)
 . يراخبلا هاور )2(
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 ا هوفع لامك
 دقو ءدصقملا ومسو سفنلا روص نسحأ اهيف ىلجتت ةآرم «ةردقملا دنع وفعلا

 أو َوْفمْلا ذح# .هناحبس هلوق نم ميركلا قلخلا اذهب يي يبنلا ميركلا نآرقلا بدأ

 هلاوقأ يف قلخلا اذهب ِلي ققحتف ١94[ :فارعألا] *« تاهل نع ْضِرَعأَو فِ

 ءاسؤرو فئاطلاو ةكم لهأل هتلماعم ىفخي الو .هلوقب هيلع ثحو هيلإ اعدو هلاعفأو

 دالبلا هوفع لمشف ءاروصنم ًارفظم أحتاف ةمركملا ةكم لخد امل رشلا ءامعزو ةنتفلا
 . هداهطضاو هئاذيإ يف اوفرسأو ضرألا يف اوتع نيذلا ءامعزلاو ةداسلاو

 ةيمأ نب ناوفصو لهج يبأ نب ةمركع نكلو ةكم لي ِهّللا لوسر لخد
 اونمأتسا مث اورفو اومزهف ءآلاتق الإ اوبأ سانلا نم اوعمج نمو ورمع نب ليهسو
 . مهبولقل ًافيلأت نزاوه مئانغ نم اوطعأ لب ءمهنع يِفُع لب اونمأف

 يتأيف «نميلا ىلإ رحبيل ةدج ىلإ رفي ودعلا نبا ودعلا ةيمأ نب ناوفص اذهو

 دق هموق ديس ةيمأ نب ناوفص نإ هللا يبن اي :لوقيف هّللا لوسرل بهو نب ريمع

 : هّللا لوسر اي لاق .نمأ وه : لاق هنمأف رحبلا يف هسفن فذقيل كنم ًابراه جرخ

 اهب جرخف .ةكم اهيف لخد يتلا هتمامع لوسرلا هاطعأف «كنمأ اهب فرعي ةيآ ينطعأف

 هللا !يمأو يبأ كادف : ناوفص اي لاقف ءرحبلا بكري نأ ديري وهو هكردأ ىتح ريمع

 ىلع هفاخأ ينإ : لاق هب كتئج دق هللا لوسر نامأ اذهف !اهكلهت نأ كسفن يف هللا

 لك هللا لوسر ىلع هب مدق ىتح هعم عجرف مركأو كاذ نم ملحأ وه : لاق «يسفن

 هيف ينلعجاف :لاق «؛قدص :لاق ؟ينتنمأ دق كنأ معزي اذه نإ :ناوفص لاَمتف

 . رهشأ ةعبرأ رايخلاب تنأ :لاق «نيرهش رايخلاب
 لوسرلل هئاذيإو هوجه يف افرسم ًاقاع ناكو «حتفلا ليبق هءاج رخآ لجر اذهو

 ىل ةجاح ال :لاقف ءهيلع نذإلا بلطو بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس وبأ وهو

 نذخأل وأ يل ننذأيل هّللاو :لاقف هل ينب نايفس يبأ عم ناكو !يضرع كنته دقو هب

 كلذ غلب املف .ًاعوجو ًأشطع تومن ىتح ضرألا يف نبهذنل اذه ينب ديب

 :لاقف هنع افعو هيلع لخدف هل قر لَك هللا لوسر

 دمحم ليخ تاللا ليخ بلغتل ةيارلمحأمويينإكرمعل
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 يدتهأو ىدهأ نيح يناوأ اذهف هليل ملظأ ناريحلا جلدملاكل

 :لاق هنم اند املف هلتقي نأ ريمع نب ةلاضف دارأ تيبلاب فئاط وهو ةكم يفو

 ال :لاق ؟كسفن هب ثدحت تنكام :لاق هللا لوسر اي ةلاضف معن لاق ؟ةلاضفأ
 عضو مث !هّللا رفغتسأ : لاق مث لكي يبنلا كحضف : .لجو زع هللا ركذأ تنك ءءيش
 ىتح يردص نع هدي عفر ام هّللاو :لوقي ةلاضف ناكف ءهبلق نكسف ءهردص ىلع هدي

 كك هللا لوسر ماق حتفلا دعب سانلا نأمطا املو . .هنم ىلإ بحأ ءيش هللا قلخ نم ام
 هدبع رصنو هدعو قدص هل كيرش ال هدحو هللا الإ هّلِإ ال :لاقف ةبعكلا باب ىلع

 الإ نيتاه يمدق تحت وهف ىعدي لام وأ مد وأ ةرثأم لك الأ ءهدحو بازحألا مزهو
 ةيلهاجلا ةوخن مكنع بهذأ دق هللا نإ ء.شيرق رشعم اي ءجاحلا ةياقسو تيبلا ةنادس

 انِإ سال امأكي## : ةيآلا هذه الت مث «بارت نم مدآو ءمدآ نم سانلا .ءابآلاب اهمظعتو

 :تارجحلا] 4« يد هلأ دنع ٌرمَرَكَأ َّنإ ورا َلكَِيَو ومس 0 ةكَلَمَجَو قدَأو كد ني وَكَْلَ
 نباو ميرك خأ ًاريخ :اولاق ؟مكيف لعاف ينأ نونظت ام :شيرق رشعم اي :لاق مث [١؟
 يف اهدفوو هيدي نيب اهلك فيقث يذ يه اهو .ءاقلطلا متنأف اوبهذا :لاق «ميرك خ
 لثم لجر اهدفو ىفو اهب لعف اذامف «سانلا ىلع تناهو «برعلا اهتلكأ دقو ةنيدملا
 نم كلذف فوع نب كلام امأ ؟فئاطلا نم هدرط يذلا ريمع نب ورمع نب ليلاي دبع
 .هدالوأو هلام هيلإ درف ءهوفع هيلإ قبس

 اوداك نيذلا هءادعأ هيطعيل «هباحصأل هيلع أنيد هارتشاو اهيبس لوسرلا درف
 . نينح موي مالسإلا ىلع نوضتقي

 تافص سرد ةنعس نب ديز وهو دوهيلا رابحأ نم اربح نأ ِةِكَي هملح نمو
 ءامهربخي نأ ديري ناتمالع تيقبو ِةلي هللا لوسر يف اهتامالع فرعو ةوبنلا
 ًاملح الإ هيلع لهجلا ةدش هديزت ال هنأ : ةيناثلاو ؛هبضغ هملح قبسي نأ :ىلوأل

 يبارعأ ءاج موي تاذ يفو :هربتخي نأ ديري كي هللا لوسر طلاخيو قلطني ديز ناكن

 ديز لاقف عمسي ديزو .«ىرقلا ىدحإ ىف شيعلا ةدش ِةْكي هللا لوسرل وكشب

 ىطعأو لاملا جرخأو ءاذكو اذكب ًاقسو اذك اذك كنم يرتشأ انأ : : هلع هللا لوسرل
 ءاج هنكلو هقح هيف هيضقي مولعم دعوم ىلع اقفتاو « «لجرلا ىلإ اهعفدف ًارانيد نينامث

 ىتح ةديدش ةبذج هيدرب تبذجو ِةكَو يبنلا نم توندف :ديز لوقي .دعوملا لبف

 اي مكنإ هللاوف .دمحم اي ينيضقت الأ : تلقف ظيلغ هجوب تلبقأ مث هقتاع نع طقس
 يأ :لاقو رمع بضغف . ملع مكتطلاخمب يل ناك دقلو ٠ .لطمل بلطملا دبع ين

 ينقبسل هتوف فاخأ ام الول قحلاب هئعب يذلاوف ؟هللا لوسرل اذه لوقت نأ هّللا ودع

 ىلإ جوحأ وهو انأل :لاق مث «هلوقل مستبيو رمع ىلإ رظني هللا لوسرو .ءكسأر
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 ضفاف رمع 8 هب بهذا «يضاقتلا نسحب هرمأتو ءادألا نسحب ينرمأت نأ ءاذه ريغ

 ."'تعر ام ناكم رمت نم ًاعاص نيرشع هدزو همح

 : لاق ؟رمع اي ينفرعتأ :ديز لاف ءرمت نم ًاعاوص هدازو هنيد هاضقف رمع هب بهذف

 كاعد امف : لاق ءربحلا : تلق «ءربحلا : لاق «ةنعس نب ديز انأ : لاق ؟تن نأ نمف ءال

 نأ دارأ هنأب :باجأف ؟تلق ام هل لوقتو «تلعف ام كلك هللا لوسرب لعفت نأ ىلإ

 لَ يبنلا عم تنك :لاق هنع ىلاعت هللا يضر سنأ هاور ام يلي هوفع لامك نمو

 يف دربلا ةيشاح ترثأ ىتح ةديدش ةبذج هئادرب يبارعأ هبذجف ةيشاحلا ظيلغ درب هيلعو

 نم نيذه يريعب ىلع يل لمحإ دمحم اي : يبارعألا لاق مث هدي فيرشلا هقتاع ةحفص
 !كيبأ لام نم الو كلام نم يل لمحت ال كنإف «كدنع يذلا هللا لام

 اي كنم 2”"داقيو :لاق مث «هدبع انأو هللا لام لاملا :لاق مث كي يبنلا تكسن

 ةئيسلاب ئفاكت ال كنأل :لاق ؟ملو لَك يبنلا هلأسف ءال :لاق ءيب تلعف ام يبارعأ
 رمت رخألا ىلعو ريعش ريعب ىلع هل لمحي نأ رمأ مث كك يبنلا كحضف «ةئيسلا

 نب ريمع دلو بهو رسأو «هاخأو هابأ ةيمأ نب ناوفص دقف ردب ةوزغ يفو

 مارحلا تيبلا نم رجحلا يف بهو نب ءريمع همع نبا عم ناوفص قفتاف ءبهو
 نأش ىلوتي نأو ريمع نويد ناوفص ىضقي نأ طرشب لك هّللا لوسر لايتغا ىلع

 ربخلا وشفي الكل امهنيب راد ام متكي نأ ناوفص نم ريمع بلطو «هدعب نم هدالوأ
 ءريمعل هاطعأو ًاعقان أمس هاقسو هلقصب رمأو ًافيس ناوفص دعأو «ةنيدملا ىلإ لصيو

 فيسلا ذخأو هتلحار لقعو دجسملا بابب لزنف «ةنيدملا لصو ىتح هتمهمل لحرف

 ؟ريمع اي كمدقأ ام :هل لك هللا لوسر لاقف «لخدف ِةِلكي هّللا لوسر ىلإ دمعف

 تمدق ام :لاق ؟كمدقأ ام ينقدصأ :ِلك لاق .*"”وكدنع يريسأ ىلع تمدق :لاق

 ريمع عزفف ؟رجحلا يف ةيمأ نب ناوفصل تطرش اذامف : 20 لاق «يريسأ يف الإ

 لئاح هللاو .كتيب دوعي نأ ىلع يلتقب هل تلمحت : 2956 لاق ؟هل تطرش اذام :لاقو

 نيبو ينيب ناك ثيدحلا اذه نإ هللا لوسر كنأ دهشأ :ريمع لاق «كلذ نيبو كنيب

 هللاب تنمآ هب هّللا كربخأف .هريغو يريغ دحأ هيلع علطي مل رجحلا يف ناوفص

 . هلتق ديري نمع يقم هوفع لامك نم اذهو .؛هلوسرو

 .هل كفيوخت ةلباقم ىف يأ )١(

 .صتقيو (؟)

 . بهو يريسأ ءادتفال تمدق : يأ رف
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 ىسعف نينحب نزاوه ىلإ شيرق عم ريسأ تلق :ةبيش لاق ءدحأ ةوزغ يف همعو هوبأ

 . !اهلك شيرق رأثب تمق يذلا انأ نوكأف ةرغ دمحم نم بيصأ نأ اوطلتخا نإ

 هتعبتا ام ًادمحم عابتا الإ دحأ مجعلاو برعلا نم قبي مل ول :لوقي ناكو

 .ةوق الإ ىسفن ىف رمألا دادزي ال هل تجرخ امل ًادصرتم تنكف :ةبيش لاق ءًادبأ

 ظاوش يل عفرف «هروسأ تدك ىتح ىفيس تعفرو «هنم ديرأ ام ديرأ توندو فيسلا

 ىتح ءيش لبقأف «هلتقأل ِِلك هللا لوسرب تدرأف :لاق قاحسإ نبا ةياور يفو
 . كلذ قطأ ملف يداؤف ىّشْعت

 مث يردص حسمف «توندف .ينم ندأ ةبيش اي : هلك هللا لوسر ينادانف : لاق

 يعمس نم َيلإ بحأ ٍذئتعاس ناك وهل هُللاوف :لاقو .ناطيشلا نم هذعأ مهللا : لاق

 تمدقتف :لاق : لتاقف ندأ 0 « يسفنو يرصبو

 . فيسلا هب تعقوأل ًايح ناك ول ىبأ ةعاسلا
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 ةذخاؤمو نيقحتسملا نيب ةقرفت ريغب ءهقح قح يذ لك ءاطعإ لدعلاب دارملا

 . ةاباحم وأ تانعإ نودب هريصقتو هتءاسإ ردق ىلع رصقملا وأ ءيسملا
 تناكو «ةينآرقلا قالخألاو ةيهلإلا ةيبرتلا نم لدعلا ِةيِلَي ىبنلا ىقتسا دقو

 شيرق هيف تدهاعت فلح يف كرتشا دقف «هبابش ذنم لدعلل ةأيهم ةميلسلا هترطف
 دقل :لاق .لوضفلا فلحب ىمسملا وهو نيمولظملا فاصنإو ملظلا ةمواقم ىلع

 ىعدأ ولو ىمعنلا رمح هب يل نأ بحأ ام ًافلح ناعدج نب هللا دبع راد يف تدهش

 ىلإ رظن نود هلهأ ىلع هقبطيو لدعلا ىرحتي كي ناك دقل .«تبجأل مالسإلا يف هب

 سابعلا ءادف نم مهصخي اًمع اولزانتي نأ راصنألا نم لاجر دارأ املو «ةبارق وأ هاج

 نع هوفع امأ .2''”مهرد اهنم نوعدت ال :لاقو ٍةكَك ضري ملو هل هللا لوسر مع
 ملع هنإف سابعلا فالخب ءاذه ربدتف هرقف نم ىلجت امل الإ كاذ امف هتنبا بنيز جوز

 هوفع ناك اذإو «هئابرقأ نم ىرسألا ةيدفو هتيدف ذخأ ىتح هحارس قلطي ملف هراسي
 اذه يف الخاد هتنبا جوز نوكي نأ رمألا يف ام لقأف «دابعلا لمشو ةيربلا مع دق
 . سانلا نم هريغك مومعلا

 ىف هللا قتا :هلوقب لمجلا بحاص يراصنألل هباتع :ِةِكَي هلدع لامك نمو
 ءاج يذلا رئاطلا يخرف درب رمأو . "00 هبئدتو هعيجت كنأ ّيلإ اكش هنإف ةميهبلا هذه

 لهاك ىلع عقو ولو ملظلا ةبراحم يف ِةكَي يبنلا حور ىلجتت اذه يفو .ًاجعزنم
 .ناويح وأ رئاط

 :اولاقف تقرس يتلا ةيموزخملا نأش مهمهأ ًاشيرق نأ :ِهكَي هلدع لامك نمو

 ديز نب ةماسأ الإ هيلع ئرتجي نمو :اولاقف كي هللا لوسر اهيف ملكي نم
 . ٍةكَو هللا لوسر بج امهنع هللا يضر

 مث ؟ىلاعت هللا دودح نم دح يف عفشتأ :لاقف هنع هللا يضر ةماسأ هملكف

 .يراخبلا هاور )١(
 .دواد يبأ يف كلذ تبث امك (”) و (0)
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 مهيف قرس اذإ اوناك مهنأ مكلبق نم نيذلا كلهأ امنإ) :لاق مث بطتخاف ماق

 ةمطاف نأ ول هّللا مياو .دحلا هيلع اوماقأ فيعضلا مهبف قرس اذإو «هوكرت فيرشلا
 (اهدي تعطقل تقرس دمحم تنب

 ٍهلَو هنعطف هيلع بكأف لجر لبقأ ًامسق مسقي امنيب هنأ :ِهِكَي هلدع نمو
 اي كنع توفع لب :لاق دقتساف لاعت :هل لاق مث ههجو حرجف هعم ناك نوجرعب
 . "هللا لوسر

 هلك هللا لوسر فلخ تيشم :لاق برعلا نم لجر نع ءاج ام لِي هلدع نمو

 يف طوسب ةحفن ينحفنف هلجر ىلع اهب تئطوف «ةفيثك لعن يلجر يفو نينح موي
 هلك هللا لوسر تعجوأ .لوقأ أمثال يسفنل تبف .ينتعجوأ هللا مساب :لاقو هدي

 يذلا اذه تلقف ؟نالف نيأ :لوقي لجر اذإ انحبصأ املف هللا ملعي امك ةليل تبف

 يلجر تئطو كانإ :ِْلَ# يل لاقف .فوختم انأو تقلطناف سمألاب ينسم ناك هّللاو
 . ””اهذخف ةجعن نونامث هذهف طوسب كتحفنف ينتعجوأف سمألاب

 تنك نم سانلا اهيأ :لاقف هتافو ضرم يف ربنملا دعص هنأ هلي هلدع نمو

 يلام اذهف الام هل تذخأ تنك نمو «هنم دقتسيلف يرهظ اذهف ًارهظ هل تدلج

 لجر نلوقي ال «هنم دقتسيلف يضرع اذهف ًاضرع هل تمتش تنك نمو .هنم دقتسيلف
 الو يتعيبط نم تسيل ءانحسشلا نإو الإ للي هللا لوسر لبق نم ءانحشلا ىشخأ ينإ
 نأو هللا تيقلف "''ينللح را هل ناك ًاقح ذخأ نم ّيلإ مكبحأ نإو الأ ءينأش نم
 ١ :لاق مهارد ةثالث كدنع يل نإ : هللا لوسر اي لاقف لجر هيلإ ماقف ٠ « سفنلا بيط

 ب :لاق ؟يدنع كل تراص ميف هفلحتسن الو ًأدحأ بذكن ال انأ

 . ””سابعلا همع نبا ينعي لضف اي هيلإ اهعفدا :لاق «هيلإ اهعفدأ نأ ينترمأف نيكسم

 . ةسمخلا هج رخأ 010

 . يئاسنلاو دواد وبأ هجرخحأ (؟)

 . قاحسإ نبا هجرخأ (6)

 .ينحماسو لح يف ينلعج يأ (4)
 .يناربطلاو ىلعي وبأ هجرخأ (5)
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 لع هعضاوت لامك

 ههاج ىضتقم نع ناسنإلا جورخ :ًافرعو «عوضخلاو للذتلا :ةغل عضاوتلا
 الو اردق هسفنل دبعلا ىري ال نأ نيققحملا دنعو .هلاثمأ ةبترم نم هلزنتو هتمظعو

 .اهقحتسي نأ نم مظعأ اهيف وه يتلا ةلاحلا ىري نأو «ةيزم الو ةميق

 هنم رش وه نم قلخلا يف نأ نظي دبعلا ماد ام :هنع هللا يضر ديز وبأ لاق
 ءالاح الو ًالاقم هسفنل ري مل اذإ :لاق ؟اعضاوتم نوكي ىتمف :هل ليقف ءربكتم وهف
 نكلو «عنص ام قوف هنأ ىأر عضاوت اذإ يذلا عضاوتملا سيل :مكحلا يف لاقو
 . عنص ام نود هنأ ىأر عضاوت اذإ يذلا عض ذاوتملا

 يذلا يقيقحلا عضاوتلا وه اذهو «هبر ةمظع دوهش نع نوكي ةرات عضاوتلاو

 . هسفن صقن دبعلا ةيؤرل نوكي ةراتو .هعافترا نكمي ال

 هب علقنتو اهتينانأ لطبيو ءاهبيذيو سفنلا دمخي يذلا وه لوألا عضاوتلاو
 ىلإ يدؤي يناثلاو هرورغلاو وهزلا هذخأي الف «سفنلا نم ربكلاو ةسايرلا ةرجش

 هلو «نيعضاوتملا ديس وه ِِلَي دمحم انديس انيبنو «ةليضفلا جرادم ىلإ دبعلا يقرت

 .رفاولا ظحلاو لماكلا لثملا كلذ يف

 لاق : لاق هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع ءاج ام ٍيِلي هعضاوت نمف

 اولوقف دبع انأ امنإ «ميرم نبا ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال » : كي هللا لوسر

 . [يراخبلا هاور] ٠. «هلوسرو هّللا دبع

 ىراصنلا تغلاب امك بذكلاب يحدم يف اوغلابت ال يأ «ينورطت ال» :هلرقف
 نع مهراصبأ تيمع امنإ ءالؤه نإف ءهلإ نباو اهلإ ه هولعجف ىسيع انديس حدم يف

 يفو «هلوسرو هللا دبع اولوقف دبع انأ امنإ» :هلوقو .هدهاوشو ثودحلا لئالد

 اولوقف 2 :هلوق ليلدب لوسرو دبع انأ امنإ هانعم :( هّللا دبع انأ امنإ) :ةخسن

 ون كلم رسم أنأ امَنِإ لق# : ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ لوقلا اذه يفو ««هلوسرو هّللا دبع

 يف كي هل هريغ ةاواسم هلوسرو هللا دبع هنوك نم مزلي ال مث[ : فهكلا] 43
 قلخلا لمكأ ِةِئَي هنأل ءاهنع ةلفغلا مدعو ةيبوبرلا دوهش يه ىتلا ىلاعت هلل ةيدوبعلا

 . يناسنولا لامكلا نيع وه يذلا فصولا اذه يف
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 اتت مساس هسا الا

ج ةأرما نأ : هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ءاج ام : هلع هعضاوت نمو
 تءا

 ةنيدملا قيرط يأ يف يسلجا» :لاقف «ةجاح كيلإ يل نإ :هل تلاقف كك ىبنلا ىلإ
 ضعب يف اهعم الخف » داز ملسم ةياور يفو «[يذمرتلا هاور] . «كيلإ سلجأ تئش

 راصبأ نع باغ ثيحب اهب الخ هنأ سنأ دازو ««اهتجاح نم تغرف ىتح قيرطلا

 نمم دحأ اهاوكش عمسي ال نأ دعبلا نم ضرغلاو ءهعم ناك نمم سانلا
 اهعم رضح

 ٍهِكَو هديب هذخأت تناك ةمألا نأ يراخبلا ركذو .ةلثي ِهّللا لوسر عم اوناك نمم وأ

 يئاسنلا دنعو .ىمخي ال ام هعضاوت لامك نم اذه يفو ءاهتجاح يف قلطنتف

 . ةجاحلا هل يضقيف نيكسملاو ةلمرألا عم يشمي نأ فنأي ال ِةِلك ناك

 ءأكلم ًايبن وأ ًادبع ًايبن نوكي نأ نيب هرّيخ ىلاعت هللا نأ : هلك هعضاوت نمو

يره ىبأ ثيدح نم تباث اذهو «ىلاعت هّلل ًاعضاوت ةيدبعلا راتخاف
 سلج هظفلو «ةر

 كلملا اذه :ليربج هل لاقف لزني كلم اذإف «ءامسلا ىلإ رظنف لي يبنلا ىلإ ليربج

لإ ينلسرأ دمحم اي :لاق لزن املف .ةعاسلا لبق قلخ ذنم لزن ام
 اكلمأ كبر كي

 لب ال : ل لاقن ءدمحم اي كبرل عضاوت :ليربج هل لاقن ؟ًالوسر ًادبع مأ كلعجأ

 . ؟ هحيحص » يف نابح نبا هاور لاقو «بيغرتلا# يف اذك ءالوسر ًادبع

 ناك :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ هاور ام :ِِيي هعضاوت نمو

 «دبعلا ةوعد بيجيو رامحلا بكريو زئانجلا دهشيو ىضرملا دوعي ِكَ ِهَّللا لوسر

نم فاكإ هيلعو فيل نم لبحب موطخم رامح ىلع ةظيرق ينب موي ناكو
 هاور] ؛فيل 

بكارملا نم هقوف ام ىلع هتردق عم يأ رامحلا بكري هلوقف .[يذمرتلا
 ىلع هلوقو 

لا رسكب ماطخلاو .«فيل نم لبح نم ماطخ يذ يأ (موطخم رامح)
 مامزلا وه ءاخ

 لخنلا جيسن وه فيللاو «فيل نم لبحب» هلوقو هتدايقل ناويحلا مف يف عضوي يذلا

 هيلعو) :هلوق .ةنشخلا شرفلاو لابحلا عنصت هنمو .ديرجلا لصأ يف نوكي يذلا

 ةلزنمب رفاحلا تاوذل ةعذربلاو ةعذرب يأ ةزمهلا رسكب فاكإو «فيل نم فاكإ

 . عضاوتلا ةياغ اذه يفو «سرفلل جرسلا

لاح نع هلأسيو هسأر دنع سلجيو ضيرملا نم وندي لت ناكو
 فيك :لوقيو ه

 ؛هّللا نذإب روهط كيلع سأب ال :لوقيو تيسمأ فيك وأ تحبصأ فيك وأ كدجن
 هللا مساب :لوقيو ضيرملا هنم ملأي يذلا ناكملا ىلع هدي عضي دقو

 ءاد لك نم

 . كيمشي هللا كيذؤي

 وبأ هعمو ءابق ىلإ ًاّيرع ًارامح بكر ِةكَو هنأ يربطلل «ةريسلا رصتخم » ىفو

 ءردقي ملف بكرا :لاقف هللا لوسر اي تئش ام :لاقف «ءكلمحأ :لاقف ةريره

 مث اعقوف لعفف «كلذ لثم هل لاقو ءبكر مث ًاعيمج اعقوف للك هللا لوسر هكسمأف
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 كتيمر ام قحلاب كثعب يذلاو «ةريره وبأ يأ» :لاقف كلذ لثم هل لاقو «بكر

 . ثلاث

 جح :لاق ًاضيأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ هاور ام : هلك هعضاوت نمو

 مهللا» :لاقف مهارد ةعبرأ يواست ال ةفيطق هيلعو ثر لحر ىلع كي هللا لوسر

 حتفب لحرلاو .[لئامشلا يف يذمرتلا هاور] «(«ةعمس الو هيف ءاير ال ًاجح هلعجا

 ريعبلل وهو بتقلا وهو هيلع بوكرلل ريعبلا رهظ ىلع عضوي ام ءاحلا نوكسو ءارلا

 :هلوق «ميدق يأ قلخ ىنعمب لاب يأ ثر هلوقو .رامحلل ةعذربلاو سرفلل جرسلاك
 ةعبرأ يواسي ال هل ءاسك لحرلا ىلع يأ ؛مهارد ةعبرأ يواست ال ةفيطق هيلعو

 نأل ٠ ءجحلا بسانيل عضاوتلا تالاح مظعأ يف هيلع بكارلا نوكي كلذبو «مهارد

 .«ةعمس الو هيف ءاير ال ًاجح هلعجا مهّللا لاقف :هلوق ٍ؛ عالقإو درجت ةلاح جحلا

 وأ هب اوعمسي وأ سانلا هاريل ال .هتاضرم ءاغتباو ىلاعت هللا هجول ًاصلاخ نوكي نأب

 ميظع نم ءاعدلاو ءءاعد وهو مهبولق يف ههاج مظعي وأ حدم وأ ناسحإب هومركي

 ىلإ ناقرطتت ال ءايرلاو ةعمسلا ذإ «سانلا نم دحاوك هسفن هدعو ِخَلِكَب هعضاوت

 . ةرخافلا سبالملا سبلو ةسيفنلا بكارملا ىلع جح نمل ناقرطتت لب «نيموصعملا

 نكي مل :لاق ًاضيأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ هاور ام :كَك هعضاوت نمو

 نوملعي امل اوموقي مل هوأر اذإ اوناكو :لاق ِهلك هللا لوسر نم مهيلإ بحأ صخش
 لامكل كلذو «كلذ هركي هنأ نم نوملعي امل هل اوموقي مل يأ «كلذل هتهارك نم

 هل مهمايقل هتهارك ليلعتو «مهتدارإ ىلع هتدارإ اورثآف مهل هترشاعم نسحو هعضاوت

 ؛نيملاعلا برل الإ نوكي ال مايقلا نأو «ةيبوبرلا ليمجب ًافارتعا عض ةاوتلل هبح وه

 اوماق مهنأ ًاضيأ درو دقف :نيحلاصلا نم لضفلا لهأل مايقلا يفاني ال اذهو

 مل مهل دصاق ريغ دعب نم هوأر ذإ مهنأ :ثيدحلا هيجوت يف لاقيو ٍةَِي هللا لوسرل

 مهيلع مدق اذإ مهنأ يفاني الف ءاوموقي مل مهيلإ هدوعو همايق رركت اذإ هنأ وأ ءاوموقي
 .اوماق مهنع فرصنا اذإو اوماق الوأ

 ول :ِةكَي هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع ءاج ام م ِةِكَك هعضاوت نمو

 ام وه فاكلا مضب عاركلاو .تبجأل هيلع تيعد ولو «©'"تلبقل عارك ىلإ يدهأ
 .رقبلاو منغلا نم قاسلا قدتسم ليقو باودلا نم بعكلا نود وأ ةبكرلا نود

 ءأرشب ِلَي ناك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ءاج ام :ِهِلَي هعضاوت نمو

 هبوث طيخي :ةياور يفو .ءهسفن مدخيو .هتاش بلحيو ء«هبوث يلفي رشبلا نم

 . حيحص وهو تابح نباو يذمرتلاو دمحأ هأآور 2غ23
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 اشاد ا ااا ا اك

رخأ ةياور يفو ؛ هلعن فصخميو
 اة . دي عرب ى

 ال هنأ رافكلا داقتعا نم هتأر 9 كلذب تعفدو و كرلملا ةداعك 72 ةيداعلا لامعألا

نم هريغ هلعفي ام لعفي نأ هبصنمب قيلي
 لامعألا ضعب ةشئاع تددع دقو .ةماعلا 

 : تلاقف اهلمعي ناك يتلا

قري وأ كوشلا وحن هنم طقتليل هبوث شتفي يأ «هبوث ىلفي ناك
 وحن نم هبوث ع

هو امك لمق وحن هنم طقتليل هبوث شتفي ناك هنأب دارملا سيلو «قرخ
 ؛مهضعب م

 ماللا مضب «هتاش بلحي ناك» :تلاقو «تارشحلا اهاشغت ال ءايبنألا داسجأ نأل

.نبللا اهنم ذخأي يأ اهرسك زوجيو
ضولا رضحي يأ «هسفن مدخي ناكوا)) 

 ءو

زلي امم كلذ وحنو هسفن ءئيضويو
أ «هبوث طيخي ةياور يفو» ءهل م

 ءرم امك هعقري ي

 . قتف نم هب ام قتريو طيخي يأ («هلعن فصخي ناكو»

 ب اع لج لويو وو ل ل تت هنأ يربطلل ةريسلا رصتخم يفو

يتنوفكت مكنأ تملع دق : لاق ٠ .لمعلا كيفكن ؛هّللا لوسر اي اولاقن ءبطحلا
 

ازيمتم هاري نأ هدبع نم هركي هللا نإو «مكيلع زيمتأ نأ هركأ ينكلو
 . هباحصأ نع ً

 يف ًامئاد هتبغرو ديو هعضاوت ةياغ ىلع ةلالدلا ةرهاظ ثيداحألا هذهو

هميعنو ايندلا فرخز نم ليلقتلا يفو .عوضخلاو عضاوتلا يف ةغلابملا
 اهراهظإو ٍ.ا

م ِةِكي هنإف ؛ىقبأو ريخ هللا دنع ام نأو «ةريقح اهنأب
 هدجمي نأ بحي ناك ا

ع ىراصنلا ترطأ امك هورطي وأ .هباحصأ
 هلِإ نبا وأ اهلإ ه .رادجت ميرم نب ىسي

متسيو تاجاحلا يوذب ينتعي ناكو .اولضو اوغازف
 ءاضق ىلع لمعيو ! ع

 بحاص ناك دلو ؛ مهتاجاح
ناكو ؛ةأرما وأ دبع ةحاحلا

 يوذ رارسأ ىلع ًانيمأ أ 

الو هبا نع لاح انجب نجا
 ىلع يدوي دع هعرد نر هنأ تح ركب 

 . هليصفت مدقت امم كلذ ريغ ىلإ هلهأل اهذخأ ريعش نم ًاعاص نيثالث

 )١( لئامشلا يف يذمرتلا اهاور ثيداحألا هذه رثكأ .
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 هتمسو ةماعلا هبادآ لامك

 هدي لمعتسيو «هئاطعو هذخأو هروهطو هماعط ىف ىنميلا هدي لمعتسي دي ناك

 اهاقلتو هتسطع ىفخأو ههجو رمخ سطع اذإ ناكو «ىذأ نم هب امو هئالخل ىرسيلا
 هيقاسو هرهظ نيب عمجي نأ :ءابتحالاو «هيديب يبتحي دق سلج اذإ ناكو «هبوثب
 اعضاو دجسملا يف يقلتسي انايحأ ناكو «هراسي ىلع أكتي دقو اهوحنو ةمامعب
 ةمهب يشمي يأ - ببص نم طحني هنأك ىشم اذإ ناكو «ىرخأ ىلع هيلجر ىدحإ

 تيشم اذإ تنكف ةزانج يف ِةل# هللا لوسر عم تنك :ةريره وبأ لوقيو .ةوقو
 نم هتيشم يف عرسأ ًادحأ تيأر ام :لوقيو ءهتقبس تلوره اذإو ينقبس

 ناكو «ثرتكم ريغ هنإو انسفنأ دهجنل انإ .هل يوطت ضرألا نأكو ِهِكي هللا لوسر

 دشار اي عمسي نأ هتجاحل جرخ اذإ هبجعي ناكو لوقلا نم نسحلا لأفلا هبجعي هك
 هرس اذإ ناكو . ''”كيف نم كلأف انذخأ :لئاقلل لاقف هتبجعأف ةملك عمسو حيجن اي

 كلذ فرع ًائيش هرك اذإو ههجو رمحأ بضغ اذإو ءرمق ةعطق هنأك ههجو رانتسا رمأ

 ةحيبقلا ءامسألا هركي ناكو «هتيحل سم نم رثكأ هدجو دتشا اذإو ءههجو يف
 ءامسأ نم ًاريثك رّبغو «ةليمج تنأ :لاقف ةيصاع اهمسا ةأرما هتءاج دقو اهريغيو
 . هللا دبع ىلإ يصاعلا نم ةباحصلا

 يذلاو » :ًاضيأ لوقي ناكو «بولقلا بلقمو ال » : كي هّللا لوسر نيمي ناكو
 . «ِهّللا رفغتسأو ال :لوقي ةراتو «هديب يسفن

 مهللا كناحبس» :لاق ضهني نأ دارأ مث هباحصأ عم سلج اذإ ناكو

 ام ةرافك اذه :لوقيو ««كيلإ بوتأو كرفغتسأ تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ كدمحبو

 . سلجملا يف نوكي

 سنأ لوقي .ًاعبش لكأو ًانشخ سبلو فوصخملا ىذتحاو فوصلا سبل دقو

 .ءام ةعرجب الإ هغيسي ناك ام ريعشلا ظيلغ :لاق ؟عبشلا ام : نسحلا انلأسف

 مهللا» :هسبل دنع لوقيو ةعمجلا موي هسبل ديدج بوث سبل دارأ اذإ ناكو

 .دهاوش هل وهو هنسحل يطويسلا زمر دقو دواد وبأ هاور )01(
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 ام رشو هرش نم كب ذوعأو هل عنص ام ريخو هريخ كلأسأ هينتوسك امك دمحلا كل

 ْ . ( هل عنص

 رطس يف (دمحم) (هّللا لوسر دمحم) هيف تشقن ةضف نم متاخ دك هل ناكو
 .رطس يف (ةلالجلا ظفلو) رطس يف (لوسر)

 ناك مث ءرمع دي يف ناك مث ءهدعب نم ركب يبأ دي يف ناك مث هدي يف ناكو

 هسبلي ناك له ةياورلا تفلتخاو «""”سيرأ رئب يف دعب هنم عقو ىتح ءنامثع دي يف

 . هراسي يف وأ هنيمي يف
 .ءاملاب هسأرو هتيحل حيرست رثكي لكي ناكو «ءانحلاب ًانايحأ بضخي ِدِكَي ناكو
 هروهطو هكاوس هل عضو ليللا نم هعجضم ذخأ اذإ ْهكَو ناك : سنأ لوقي

 ةأرملا يف رظنيو هسأر نهد رثكي ناكو طشتماو كاتسا ليللا نم ماق اذإف ٠ .هطشمو

 «يريغ نم ناش ام ينم نازو يقلُخو يقّلَخ نّسح يذلا هلل دمحلا» :لوقيو
 نم ينلعجو اهنسحو يهجو ةروص مركو هلدعف يقلخ ىوس يذلا هّلل دمحلا
 . « نيملسملا

 بيطلا بحي ناكو «هبراش زجيو اهضرعو هتيحل لوط نم ذخأي ناكو
 رطعتي ناكو «"'”(ةالصلا يف ينيع ةرق تلعجو بيطلاو ءاسنلا يلإ ببح» :لوقيو
 . هيلإ بيطلا بحأ وه :ةشئاع ةديسلا لوقت امك دوعلا ناك نكلو ربنعلاو كسملاب

 .نآلا مدر دقو حيحصلا يف هربخو ءابق دجسم مامأ ناك يذلا رئبلا وه )١(
 . نسح ثيدح وهو دمحأ هاور 2
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 هماعط ىف هبادآأ

 محللا نمو «لسعلاو ءاولحلاو ديرثلاو ءابدلا هيلإ ماعطلا بحأ نم ناكو

 بطرلاب ءاثقلا لكأو لخلاب سبايلا زبخلا لكأو لقبلاو فتكلاو رهظلا محلو عارذلا

 سيحلا ٍةِلَي اهنم لكأ يتلا ماعطلا عاونأ نمو «حلملاب ءاثقلاو بطرلاب خيطبلاو
 رمتلاو لخنلا رامجو ىرابحلا محلو جاجدلا محلو ءاوشلاو ديدقلاو طقألاو نمسلاو

 ىلع خبطي قيقدلاو لسعلاو نمسلا نم طيلخ وهو صيبخلاو بنعلاو بطرلاو
 مذي الو بضلاك هسفن هفاعت ام وأ هوحنو موثلاك هحير يذؤي ام بنتجي ناكو «رانلا
 . اكتم لكأي الو ةقدصلا لكأي الو هكرت الإو هلكأ هاهتشا نإ هبيعي وأ ًاماعط

 نم غرف اذإو ضرألا ىلع لكأيو ضرألا ىلع سلجيو هيلي امم لكأي ناكو

 الو ىفكم ريغ هيف ًاكرابم ًابيط ًاريثك ًادمح هلل دمحلا :لاق هتدئام تعفرو هماعط

 نم معطي الو مِعطُي يذلا هلل دمحلا١ : اضيأ لوقيو .«انبر هنع ىنغتسم الو عدوم

 بارشلا نم ىقسو ماعطلا نم معطأ يذلا هلل دمحلا اناقسو انمعطأو انادهف انيلع
 . «ىمعلا نم رصبو ةلالضلا نم ىدهو يرعلا نم اسكو

 . ةرونملا ةنيدملا فارطأ نم بذعلا ءاملا هيلإ لمحُي ناكو

 ةيدلجلا برقلا يف ة ءاملا هل دربي ناكو «هتدوربل تكئابلا ءاملا راتخي ناكو

 . ديربتلا ىلع دعاست اهنأل ةميدقلا

 جاجز نم رخآ حدقو ديدحب ببضم ظيلغ بشخ نم هل حدق يف برشي ناكو
 . هنم اضوتي دقو

 .لسعلاو قيوسلاو نبللا هيف برشي ناكو

 اندزو هيف انل كراب مهللا١ :هبرش اذإ لوقيو «نبللا هيلإ بارشلا بحأ ناكو

 ًنايحأ ناكو .«هنم ريخ وه ام هب انلدبأو هيف انل كراب مهللا7 :هريغ يفو 2١76 ٠ هنم
 ًانايحأو ءهبرش غارف دعب هللا دمحي ًاثالث سفنت برش اذإ ناكو .ءاملاب نبللا طلخي

 هلاح رثكأ وهو ًادعاق برشي ناكو نهرخآ دنع هركشيو سفن لك ىلع ِهَللا دمحي

 موقلا يقاس :لوقيو مهدعب برشي مث هسفنب هباحصأ يقسي ناكو ءامئاق برشي دقو

 .بعشلا يف يقهيبلاو هجام نباو هنسحو يذمرتلا هاور 603(
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 هنيمي نع اموي سلج دقو «هنيمي نع نم لواني برش اذإ ناكو ؟' ١”ابرش * مهرخأ

 نذأتأ : مالغلل لاقو هنم برشف بارشب يتأف هباحصأ رابك هراسي نعو ريغص مالغ

 هئاسن عم رمسي هك ناكو ءادحأ كنم يبيصنب رثوأ ال :لاقف ءالؤه يطعأ نأ يف

 لك يف لحتكيو اضوتي همون لبق ناكو و

 ىجنم الو أجلم ال كيلإ : ةبهرو ةبغر كيلإ يرهظ تأجلأو كيلإ يهجو تهجوو
 نم نإ :لوقيو .«تلسرأ يذلا كيبنو تلزنأ يذلا كباتكب تنمآ «كيلإ الإ كنم

 هلبق وأ ليللا فصن يف ظقيتسا اذإف ©'ةرطفلا ىلع تام هتليل نم تام مث نهلاق

 لآ ةروس نم ميتاوخلا تايآلا رشعلا أرق مث هديب ههجو حسم ليلقب هدعب وأ ليلقي

 . يلصي ماقو ًاضوت مث نارمع

 . فيرشلا هبلق ماني الو هانيع مانت امنإ مان اذإ لكك ناكو

 هب متيوادت ام لضفأ نإ : :لوقيو ةماجحلاب حصنيو مجتحي َةَِي ناكو

 ( ةماجحلا انين

 نم اهيلع عضوي نأ رمأ ةبكن وأ ةحرق هتباصأ اذإف ءانحلاب ىوادتي ناكو

 تنأ مهللا :لوقي جرخ اذإو «نينثالاو سيمخلا موي يف رفسلا بحي ناكو «ءانحلا

 رفسلا يف ةنتفلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا ,لهألا يف ةفيلخلاو رفسلا يف بحاصلا

 4!( رفسلا ائيلع نوهو ضرألا انل ضيقا مهللا «بلقنملا يف ةباكلاو

 !فرخرلا] دِرَمُم مل نكح اََواَدَهاَنل رَخَس ىلا نَحَبْس» :لاق بكراذإو

 «كلمع ميتاوخو كتنامأو كنيد هللا عدوتسأ) :هل لاق ًارفاسم عدو اذإو ل١

 قيرطلا يف لزن اذإو «“' 76 تهجوت ثيح ريخلا كاقلو كبنذ رفغو ىوقتلا هللا كدوز

 كيف ام رشو كرش نم هللاب ذوعأ ِهَّللا كبرو يبر» :ضرألا كلت ًابطاخم لاق آليل

 نكاس رش نمو برقعو ةيحو دوسأو دسأ لك رش نم هللاب ذوعأ كيلع بد ام رشو
 . "”(دلو امو دلاو رش نمو دلبلا

 .ةبرشألا ىف دواد وبأ هاور )١(

 ' .يراخبلا هآور )٠0(

 .ناخيشلا هجرخأ 0

 .ملسم هجرخأ (4)
 . ملسم هجرخأ ))

 . حيحص وهو يذمرتلا هجرخأ (7)

 . يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ 60
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 اذإ ناكو ةضيرفلا ال ةلفانلا ةالص نكلو رفسلا يف هتلحار ىلع يلصي ناكو
 ًابوأ لاق هلهأ ىلع لخد اذإف ."'”نودماح انبرل نوبئات نوبيآ» :لاق رفسلا نم مدق

 . "'”(ًابوح انيلع رداغي ال ًابوت انبرل ًابوأ
 هيف ىلصف دجسملاب أدب مدق اذإف ىحضلا يف ًاراهن الإ رفس نم مدقي ال ناكو

 . هيلع مالسلل هباحصأ لبقتسي سلج مث نيتعكر

 ناكو ءهمودق نع ربخ وأ ملع مهدنع ناك اذإ الإ اليل هلهأ قرطي ال ناكو

 .ناخيشلا هجرخأ )١(

 .ىلعي وبأو رازبلا هاور (0)



 ا 6 حضرف كير كليطغي ٌفوسَلَو #

 [0 : ىحضلا]

 . داصخح و ةديمحل ِ 9 اهيقاتم لامك

١ 8 
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 هصئاصخ لامك

 ةرهابلا هتاماركو ةرهاظلا

 «تاماركلاو لئاضفلا نم عاونأب ِةكَي ًادمحم انديس ىلاعتو هناحبس هّللا صتخا

 نم ةقرفتم عضاوم يف الصفم اهضعب انركذ دقو «راصتخاب اهحصأو اهرهشأ ركذنسو

 .دحاو عضوم يف ةعمتجم نوكتل اهركذ ةداعإ انه انببحأ انكل ءاذه انباتك

 . ؟'”لسجلاو حورلا نيب , مدآو يبن ناك هنأو ًاقلخ نييبنلا لوأ هنأ اهنمف

 هللا لاق هورصنيو هب اونمي نأ هدعب نمف مدآ نييبنلا ىلع قاثيملا ذخأ هللا نأو

 فرَصُم لوسر عك اج مك َةَمُك و ٍباَتكح نو مكنت آمل يلا ّقكس هنأ َدَحاْدِإَو# :ىلاعت

 بتكلا يف هب ريشبتلا عقو هنأو 6١ :نارمع لآ] 4 رسمه :َتلَو ءوب نموت ٌكَمَم امل

 . '"”حافس مدأ ندل نم هبسن يف عقي مل هنأو .ةفلاسلا

 هنأو « " ماشلا روصق هل ءاضأ اهنم جرخ ًارون هتدالو دنع همأ تأر هنأو
 قش هنأو «**”هيلإ قبس ذإ ةرجشلا ءيف هيلإ لام هنأو «“*”رحلا يف ةمامغلا هتللظ

 «تاطغ ثالث يحولا ءادتبا دنع ليربج هطغ هنأو . "خ6 فيرشلا هردص
 ام داَوْفْلا بدك ام» : هلوقب هبلق ركذف ًاوضع ًاوضع نآرقلا يف هركذ ىلاعت هّللا نأو

 1١4 ١95[ : ءارعشلا] دم كم يذلا عل 1 ارت :هلوقو [ :مجنلا] أر

 ضرالاو همس نم مك وري هَل ريح قللح ْنِم له وك هَل ( تمعن اوركذأ سائلا اي :هلوقب هناسلو

 « تناسب هيرشي اَمَنِإَفل :هلوقبو [” :مجنلا] *تكَفوُ حنت ٌوُهاَّلإ هَل 5

 : هلوقب ههجوو ١17[ :مجنلا] © امو ٌرَصَبْلا َعارام : هلوقب هرصبو [08 : ناخدلا]

 كدي لعجت الو## :هلوقب هقنعو هديو [ 1 : ةرقبلا] 4 ِءاَمَسلأ يف َكِهجَو َبْلَعَت ىّر دَه#

 .يذمرتلا هاور )١(
 .هريغو ىقهيبلا هاور (؟)
 .دمحأ مامإلا هاور ()
 .هريغو ميعن وبأ هاور (5)

 .يقهيبلا هور (5)

 .هريغو ملسم هاور (0)
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 اَنمَصَوَو  ُكَرْذَص َكَل مَ لأ :هلوقب هردصو هرهظو [19 :ءارسإلا] «كِقْنع لِ ةلوُلْعَم لع بص رع يحرج ه7 لايمرم

 هللا مسا نم همسا قتشا هنأو [" ١- :حرشلا] 4 َكَرَهَلك صقنَأ َىِزلا  َكَرْرِو ىلع
 :ناسح لاقو .دومحملا

 دمحماذهودومحم شرعلاوذف  هلجيلهمسانمهلقشو
 ] . ''”هلبق دحأ هب مسي ملو دمحأ يمس هنأو

 ىري ناك هنأو «هيقسيو هبر همعطي ًامعاط حبصيو ًاعئاج تيبي ناك لَك هنأو
 رونلاب ىري امك ةملظلا ىف ليللا ىف ىري ناك هنأو .'"”همامأ نم ىري امك هفلخ نم
 ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأو (؟”لملا ءاملا بذعي ناك هقير نأو «'"”ءوضلاو

 ل ا و ضال ا وأو

 نأو «'"”ءايبنألا كلذكو طق ملتحا ام كي هنأو ." "طق بعءاثت ام هنأو *”هبلق
 . ©99هلاط ليوطلا م ىشم اذإ هنأو ”كسملا نم بيطأ ناك كَ هقرع

 . عمسلا قارتسا عطقنا امك كي هثعبم دنع اوعطقنا ةنهكلا نأو
 ةالصلا مهيلع ءايبنألا تناكو «ًامجلم ًاجرسم ءارسإلا ةليل قاربلاب ينأ ِي هنأو

 ىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم ِةَِو هب يرسأ هنأو ءًانايرع هبكرت مالسلاو

 ىتح جارعملا يف ظفحو ىربكلا هتايآ نم ىلاعت هللا هارأو .ىلعألا لحملا ىلإ هب جرعو
 مهب ىلصو مالسلاو ةالصلا مهيلع هل ءايبنألا رضحأو .ىغط امو رصبلا غاز ام
 مالكلا نيب هل عمجو ىلاعت هللا ىأر هنأو رانلاو ةنجلا ىلع هعلطأو ءمامإ ٍةكئالملابو
 هعم ريست ةكئالملا نأو .لبجلاب ىسوم ملكو ىلعألا قيفرلا يف ذ ىلاعت هملكو ةيؤرلاو

 . نينحو ردب ةوزغ يف هعم تلتاقو هرهظ فلخ نوشمي راس ثيح

 لَ َنوُلَصي ُهَنَكِبْكَمَو هَل نإ #» : ةبآل وكي هيلع ملسنو يلصن نأ انيلع بجي هنأو
 .[55 :بازحألا] 4اَعِيلََم اوُمْلَسَو هيلع أؤَص أويَماَء ل اماتي يلا

 .ملسم هاور )١(

 .ملسم هاور (5)

 .يقهيبلا هاور (9)

 .ميعن وبأ هأور 0
 .يراخبلا هاور (©)

 . طق يبن بءائثت ام يباطخلا جرخأو هريغو ةبيش يبأ نبا ءاور )00
 .يناربطلا هاور 90
 .ريغو ميعن وبأ هاور (6)
 .يقهيبلا هاور (9)
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 مم كي حل

 . ةسرادمب لغتشا الو بتكي الو أرقي ال يمأ وهو زيزعلا باتكلا يتوأ هنأو

 لاق فيرحتلاو ليدبتلا نم نآرقلا وهو هيلع لزنملا هباتك ظفح ىلاعت هللا نأو
 لاقو [ 6١ : تلصف] #ِديِح وي >< نم ُلِزنَت ءهِفْلَح َنِماَلَو هيدي نيب نم ُلِطْْلا هني ال : ىلاعت

 ةدايزلاو فيرحتلا نم يأ [8 : رجحلا] 4َنوُظِفْحْل ٌمااَنِإَوَرْكِذلأ اَنََرت ُنحن اَنِإ 8# : ىلاعت

 «باذك اذه ايندلا لهأ هل لاقل ةطقن وأ فرحب هريغي نأ دحأ لواح ولف «ناصقنلاو

 تأطخأ مهلك نايبصلا لاقل هنم فرح يف ربيغت هل قفتا ول بيهملا خيشلا نأ ىتح

 دقو الإ باتك ال هنإف «بتكلا نم هريغل كلذ قفتي ملو ءاذك هباوصو خيشلا اهيأ

 دوهيلاو ةدحلملا يعاود نأ عم هاوسو «رييغتلاو فيرحتلاو فيحصتلا هلخد

 هيلع تلمتشا ام ىلع لمتشي هباتك نأو هداسفإو هلاطيإ ىلع ةرفوتم ىراصنلاو

 * ذل ايلا ارتي دلو : ىلاعت لاق هيملعتم ىلع هظفح رسي ىلاعت هنأو «بتكلا

 اهبتك ظفحي ال ممألا رئاسو ةدم برقأ يف ناملغلل رسيم هظفحف ١[ :رمقلا]

 انيلع اليهست فرحأ ةعبس ىلع لزنأ هنأو ءريفغلا مجلاب فيكف مهنم دحاولا

 ةيأب صخ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأو .ءايندلا تيقب ام ةيقاب ةيآ هنأو ءاريسيتو

 برب ذوعأ لق هرخآف لصفملا امأ ؛لاوطلا عبسلابو يناثملابو لصفملابو «يسركلا

 ةروس يه يناثملاو «تارجحلا ةروس هنأ يوونلا حجرو فالخ هلوأ يفو سانلا

 .لافنألا اهرخآو ةرقبلا اهلوأ لاوطلا عبسلاو ''”ةحن :اغلا

 ملاعلا سانجأ نئازخ يهو مهضعب لاق «نئازخلا حيتافم يطعأ ِهلكب هنأو

 مسالا نإف ملاعلا قزر نم رهظ ام لكف «مهتاوذل هنوبلطي ام ردقب مهل جرخيل

 ىلاعت صتخا امك «حيتافملا هديب يذلا ِِلَذ دمحم دي نع الإ هيطعي ال يهلإلا

 صاصتخالا ةلزنم ميركلا ديسلا اذه ىطعأو وه الإ اهملعي الف بيغلا حيتافمب

 . ملكلا عماوج ىتوأ ِخِك هنأو «نئازخلا حيتافم هئاطعإب

 . ةفاك سانلا ىلإ ثعب ِيِلكَي هنأو

 هموق ىلإ ثعبي يبنلا ناك :لاق هنأ ٍةَِك هنع هريغو رباج ثيدح يف ءاج دقف

 لَك هرصنو «ةفاك سانلا ىلإ :ةياور يفو .دوسأو رمحأ لك ىلإ تثعبو ةصاخ

 هل ضرألا لعجو .هلبق دحأل لحت ملو مئانغلا لالحإو ءرهش ةريسم بعرلاب
 .اروهطو ادجسم هتمألو

 تضر رقنا ءايبنألا رئاس تازجعمو . ةمايقلا موي ىلإ ةرمتسم ّدْيِيَج هتازجعم نأو

 .ةعنتمم هتضراعمو ةرهاق هتجح لزت مل ميظعلا نآرقلاو اهربخ الإ قبي ملف ءاهتقول

 .ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا هاور 000



 ١5 لماكلا ناسنإلا ٍدكَي دمحم 154

 . نيلسرملاو ءايبنألا متاخ ٍه هنأو

 عيمجل خسانو «نيدلا موي ىلإ دّبوم هعرش نأو «ةزجعم ءايبنألا رثكأ ِدِكَك هنأو
 ءايبنألا هكردأ ول ٍةِكَي هنأو «ةمايقلا موي ًاعبات ءايبنألا رثكأ لَك هنأو «نييبنلا عئارش
 ةكئالملا ىلإ لسرأ ِخَِب هنأو .ًافافتا نبا ىلإ لسرأ لك هنإو «هعابتا هيلع بجول
 .نيملاعلل ةمحر لسرأ ِةِكَي هنأو .يكبسلا هحجرو نيلوقلا دحأ يف

 .حون اي «مدآ اي :لاقف نآرقلا يف مهئامسأب ءايبنألا عيمج بطاخ ىلاعت هللا نأو
 اهيأ ايب الإ هيف وه هبطاخي ملو «ىسيع اي «ىيحي اي ءايركز اي «دواد اي ؛ميهاربإ اي
 هتمأ ىلع مرح ِدِكك هنأو ءرثدملا اهيأ ايو ؛لمزملا اهيأ ايو «يبنلا اهيأ ايو ؛لوسرلا
 4م كِضعب ءاءْدك مكي لولا كد أولمَججاَّلط :ىلاعت هللا لاق همساب هؤادن
 هب توصلا عفرو همساب ًاضعب مكضعب ءادنك هتيمستو هءادن اولعجت ال يأ 177 :ر رونلا]

 .توصلا ضفخو عضاوتلاو ريقوتلا عم ِهَّللا يبن اي هّللا لوسر اي :اولوق نكلو
 [؟ :تارجحلا] 4ُكَرْرو كلم تكد اَنْعَّصَوَو : ىلاعت لاق لوقلاب هل رهجلا مرحي كك هنأو
 ءارو نم َكَيوداَي بِلا نإ # : ىلاعت هّللا لاق تارجحلا ءارو نم هؤادن مرحي ِةكَي هنأو

 : ؛ : تارجحلا] 4ْمْهَل از ناكل حول حخَع ٌقحربَصْميَأ ولَو » ولقي ال هدأ ترم
 ىلع مسقأ ىلاعت هنأو ؛ةلخلاو ةبحملا نيب هل عمجو ىلاعت هللا بيبح ِةْ هنأو 4

 . يحولا فانصأ عيمجب ملك كي هنأو .هرصعو هدلببو هتايحبو هتلاسر

 نم يناربطلا هجرخأ هلبق يبن ىلع طبهي ملو ليفا ! هيلع طبه يلي هنأو
 ام ءامسلا نم كلم ىلع طبه دقل :لوقي ِكلي هللا لوسر تعمس رمع نبا ثيدح
 كبر لوسر انأ :لاقف ليفارسإ وهو يدعب دحأ ىلع طبهي الو يلبق يبن ىلع طبه

 ليربج ىلإ ترظنف اكلم ًايبن تئش نإو ًادبع ًايبن تئش نإ كريخأ نأ ينرمأ كيلإ
 . ابهذ يعم لابجلا تراصل ءأكلم أيبن تلق ينأ ولف .عضاوت نأ يلإ أموأف

 دلو ديس انأ» : ظفلب ةريره يبأ ثيدح نم ملسم هاور ءمدآ دلو ديس ِةيِكي هنأو
 نم مدقت ام هل رفغ لو هنأو ءارخف الو دمحلا ءاوا يديبو رخف الو ةمالا موي م
 لاق ١[« :حتفلا] 4رَكَأَت اَمَوَكِلَدنمَمّدَعَت اَمُهَنأ كل َرِفََْلا» :ىلاعت لاق ءرخأت امو هبنذ
 قلخلا مركأ كو هنأو ؛هيلع بتاعت نأ حصي امم كنم طرف ام عيمج يأ يواضيبلا
 نيبرقملا ةكئالملا عيمجو نيلسرملا لك نم لضفأ وهف هللا دنع

 .هربق يف كي هنع لأسي تيملا نإو '''هنيرق ملسأ ِةكك هنأو

 .ملسم هأور )010
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 4 دع سس ورمي

 مهننهمأ دهجاوزأو# :ىلاعت لاق هدعب نم هجاوزأ حاكن مرح ِةِلي هنأو

 ةمركت هدعب مهيلع نهحاكن مرح تاهمألاك ةمرحلا يف نه يأ [1 :بازحألا]

 : نسحلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هيلإ نوبسني ِِلكَي هتانب دالوأ نأو «ةيصوصخو

 لاق ««هببسو هبسن الإ ةمايقلا موي عطقنم ببسو بسن لك نإو ديس اذه ينبا نإ»

 . «يبسنو يببس الإ ةمايقلا موي عطقني بسنو ببس لك» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 . جاوزلاب ببسلاو ةدالولاب بسنلاو

 «قافتالاب مارح ِةيِكَك هتيذأو هيذؤي كلذ نأل ؟''هتانب ىلع جوزتلا زوجي ال هنأو

 ةمطاف هدنعو لهج يبأ تنب بطخ بلاط يبأ نب يلع نأ ةمرخم نب روسملا نعف

 نوثدحتي كموق نإ :تلاقف ِةلَي يبنلا تتأ ةمطاف كلذب تعمس املف ِةكَي يبنلا تنب

 كك يبنلا ماقف :روسملا لاق «لهج يبأ ةنبا حكان يلع اذهو كتانبل بضغت ال كنأ

 ينثدحف عيبرلا نب صاعلا ابأ تحكنأ ينإف دعب امأ :لاق دهشت نيح هتعمسف

 ال هّللاو هنإو ءاهونتفي نأ هركأ امنإو ينم ةعضب دمحم تنب ةمطاف نإو ينقدصف

 يلع كرتف :لاق ءًادبأ دحاو لجر دنع هللا ودع تنبو هللا لوسر تنب عمتجت

 ام ينبيري ينم ةعضب يتنبا نإف» :ًاضيأ روسملا نع نيخيشلل ةياور يفو « "”ةبطخلا

 ا ا ْ . «اهاذآ ام ينيذؤيو اهبار

 .ةرسي الو ةنمي دلك هبارحم يف دحأ دهتجي ال كي هنأو

 ةياور يفو هب لثمتي ال ناطيشلا نإف ًاقح هآر دقف مانملاب هآر نم ِل هنأو

 يبأ ةينكب ىنكتي نأ دحأل سيلو ««ةظقيلا يف يناريسف مانملا يف ينآر نم» :ملسم

 . كلام هزوجو يعفاشلا دنع ال مأ دمحم همسا ناك ءاوس مساقلا

 .ةظحل هب عمتجا نمل ةبحصلا تبثت هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هصئاصخ نمو

 دنع حيحصلا ىلع هعم عامتجالا لوطب الإ تبثت الف يباحصلا عم يعباتلا فالخب

 ىلع هرصب عقي ام درجمبف ءاهرونو ةوبنلا بصنم مظع قرفلاو «لوصألا لهأ

 اباطخ ىلاعت هللا لاق لودع مهلك هباحصأ نإو «ةمكحلاب قطني فلجلا ىبارعألا

 لاقو .ًالودع يأ [ : ةرقبلا] 4 اطَسَو ٌهَّمأ ُكَتلَمَج َكِلَدَكَو 8 ذئنيح نيدوجوملل

 لثم مكدحأ قفنأ ول هديب يسفن يذلاوف يباحصأ اوبست ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع

 سانلا ريخ » :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ««هفيصن الو مهدحأ دم غلب ام ًابهذ دحأ

 . «مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ينرق

 .زوجي ال هنأل دوصقملا )١(

 .ناخيشلا هجرخأ (؟)
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 الو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا :هلوقب هبطاخي يلصملا نأ ِةِكَك هصئاصخ نمو
 نأو «هبيجي نأ ةالصلا ىف وهو هاعد نم ىلع بجي ناك هنأو «هريغ بطاخي
 بات نإو ًادبأ هتياور لبقت مل هيلع بذك نمف هريغ ىلع بذكلاك سيل هيلع بذكلا
 ءاهريغصو اهريبك بونذلا نم موصعم ِةلكَي هنأو .لوصألا لهأ دنع روهشملا ىلع

 نونجلا هيلع زوجي ال هنأو «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا كلذكو اهوهسو اهدمع
 ةالصلا مهيلع ءايبنألا كلذكو صقن هنأل ٠ .ىمعلا الو نمزلا ليوطلا ءامغإلا الو
 . '"”لتق هصقتنا وأ هّبس نم نأو «مالسلاو

 هلعجك ءماكحألا نم ءاش امب ءاش نم صخي ناك هنأ ِِلَو هصئاصخ نمو
 نأ هنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا نعف ٠ .نيلجر ةداهش ةميزخ ةداهش

 اي :لاقف ةميزخ ءاجف يبارعألا هدحجف ًاسرف يبارعأ نم ىرتشا ٍهِكَك هللا لوسر

 ينطعأف ةميزخ ىلع دهش نإ : يبارعألا لاقف «هتعب كنأ كيلع دهشأ انأ يبارعأ
 انأ :لاق ءدهشت فيكف دهشت مل كنإ ةميزخ اي : :لي هللا لوسر لاقف «نمشثلا
 لعجف «يبارعألا اذه ربخ ىلع كقدصأ الأ ءامسلا ربخ > ىلع كقدصأ
 ةداهش هتداهش لدعت نم مالسإلا يف نكي ملف نيلجر ةداهشب هتداهش ِْلك هللا لوسر

 . ةميزخ الإ نيلجر

 هذه تلزن امل : :تلاق اهنع ملسم ىور «ةيطع مآل ةحاينلا يف هصيخرت كلذ نمو

 # ٍوُرعَم يف كَسِصَب الوال :هلوق ىلإ 4 ائيَس هَل كرش ال نأ لع كتشيإبي :ةيالا

 اوناك مهنإف نالف لآ الإ هّللا لوسر اي : : تلقف ةحاينلا هنم ناك :تلاق ١١[ :ةنحتمملا]

 كرت كلذ نمو .نالف لآ الإ :لاق مهدعسأ نأ نم يل دب الف ةيلهاجلا يف ينودعسأ
 بيصأ امل : :تلاق سيمع تنب ءامسأ نع دعس نبا جرخأ .سيمع تنب ءامسأل دادحإلا

 أ ”تئش ام يعنصا مث ًاثالث يبلست ِِكَي هللا لوسر يل لاق بلاط يبأ نب رفعج

 ةيصوصخ كلذ رابتعا ىفو ””راين نب ةدرب يبأل قانعلاب ةيحضألا كلذ نمو
 ْ ْ . فالخ

 لكك هللا لوسر جوز دقف «نآرقلا نم هعم امب لجرلا كلذ حاكنإ كلذ نمو

 ملعأ ال يباطخلا لاقو .عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب هل اولدتساو هريغو ءافشلا يف ضايع يضاقلا هركذ )١(
 الو ةدر ال ًادح لتقي ةيكلاملا بهذمو ًاملسم ناك اذإ هلتق بوجو يف فلتخاو نيملسملا نم ًادحأ

 ىلإ مالسإلا نم جرخت ةدر كلذ نإ ةيعفاشلا بهذمو اطلغ وأ أاوهس ىعدا نإ هرذع الو هتبوت لبقت

 .ًاعطق رفاك دترم وهف رفكلا
 هب يطغت دوسأ بوث وهو هتسبل اذإ ةأرملا تبلستو بالسلا وهو دادحلا بوث يسبلأ يأ يبلست هلوقو 000

 .اهسأر دحملا

 .لوحلا اهلامكتسا لبق زعملا دلو نم ىثنألا قانعلا (9)
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 نوكت ال لاقو  فالخ ةيصوصخ كلذ رابتعا يفو  نآرقلا نم ةروس ىلع ةأرمإ

 .ارهم كدعب دحأل

 ىذأ :كعولاو «باوغلا ةفعاضمل نالجر كعوي امك كعوي ناك ِةِلك هنأو

 .ندبلا يف اهعجوو ىمحلا

 ةزانجلا ءاعد ريغبو مامإ ريغب ًاجاوفأ ًاجاوفأ سانلا هيلع ىلص ِةِكي هنأو

 ناهوركم نارمألاو ةفيطق هدحل يف هل شرفو «مايأ ةثالث نفد الب كرتو ''”فورعملا .

 . انقح يف

 . " ”مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا كلذكو ِةلَك فيرشلا هدسج ىلبي ال هنأو

 : 255 لاق نوثروي ال مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا كلذكو ثروي ال ٍةِلكَي هنأو

 ("”ثرون ال ءايبنألا رشاعم انإ

 مكاحلا هححصو «(*'*هيلع نيلصملا ةالص هغلبي كلم لي هربقب لكو هنإو
 دنعو . مالسلا يتمأ نع يننوغلبي ضرألا يف نيحاّيس ةكئالم هلل نإ : ظفلب

 يلع يلصي دحأ نم امف مهلك دابعلا عمس هاطعأ ًاكلم هلل نإ :رامع نع يناهبصألا

 .مهل رفغتسيو هيلع ِةيِلَك هتمأ لامعأ ضرعت هنإو ءاهينغلبأ الإ

 ةودغ هتمأ لامعأ ِةِكَك يبنلا ىلع ضرعتو الإ موي نم سيل هنأ تبث دقف

 يف امك هضوح ىلع ِِكَي هربنم نأو .'*مهلامعأو مهاميسب مهفرعيف ءةيشعو

 نم دحأ فلتخي ملو :*"'ةنجلا عرت نم ةعرت ىلع يربنمو :ةياور يفو «ثيدحلا

 زجع ال ةحلاص ةردقلا نإف دوجوم سوسحم قح هنأو «هرهاظ ىلع هنأ ءاملعلا

 نيب ام نأو «بجاو هب ناميإلاف بيغلا رومأ نم ِهيلَي قداصلا هب ربخأ ام لكو ءاهيف

 . '"”ةنجلا ضاير نم ةضور لي هربقو هربنم
 هنع قشنت نم لوأ انأ» :ِلي لاق ربقلا هنع قشني نم لوأ ٍِلي هنأو

 , 20( رضرألا

 .هريغو يقهيبلا هركذ )١(

 .هريغو دواد وبأ هاور (؟)

 . حيحصلا يف هلصأو ًاعوفرم ريبزلا ثيدح نم ىيئاسنلا هاور (7)

 .هريغو دمحأ مامإلا هاور (:)

 .بيسملا نب ديعس نع كرايملا نبا هاور (5)

 .ةضور يهف نئمطملا يف تناك نإف ةصاخ عفترملا ناكملا ىلع ةضورلا ةعرتلا لصأو (1)

 .يربنمو يتيب نيب ام ظفلب يراخبلا هاور (0)
 .ملسم هاور (4)
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 لزن الإ علطي رجف نم امو .ةكئالملا نم أفلأ نيعبس ىف رشحي كي هنأو
 اوجرع اوسمأ اذإ ىتح «مهتحنجأب نوبرضي كي هربقب نوفحي كلم فلأ نوعبس

 ابكار رشحي هنأو «"'”طارصلا ىلع زوجي نم لوأ هلي وهو لَك هنورقوي ةكئالملا

 سانلا رشحي) ع لاق «ةنجلا نم للحلا مظعأ فقوملا يف ىسكي ٍةتِكي هنأو

 نولّوألا هيف طبغي هريغ هموقي ال ًاماقم شرعلا نيمي ىلع موقي دلت هنأو

 .'؟*7”نورخآلاو

 .دومحملا ماقملا 0

 .يراخبلا هاآور )000

 .ىفلسلا ظفاحلا هاور (؟)
 . كلام نب بعك هأور 02

 .ةوعسم نبا هاور )0



 ١4 لماكلا ناسنإلا ٍدكَي دمحم 159

 ءايبنألا رئاس ىلع هتيلضفأ

 قلخ لبق هسفن قلخ اهانعمو دي هتيلوأ كلذ ىلع لدي ام لوأ-١

 نع صاعلا نب ورمع نب هّللا دبع هاور ام ِِكي هتيلّوأ ىلع لدي امو ٠ ءمهسوفن

 تاومسلا قلخي نأ لبق قلخلا ريداقم بتك لجو زع هّللا نإ : لاق هنأ ٍةكَك يبنلا

 . ءاملا ىلع هشرع ناكو ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو

 («نييبنلا متاخ ًادمحم نأ)» باتكلا مأ وهو ركذلا يف بتك ام ةلمج نمو

 (هتنيط يف لدنجم مدآ نأو نييبنلا متاخ هللا دنع ينإ» : ةياور يفو - ملسم هجرخأ

 .[دانسإلا حيحص لاقو مكاحلاو يقهيبلاو دمحأ هاور]

 حورلا نيب مب مدأو :لاقف ؟ةوبنلا كل تبجو ىتم هل ليق هنإ ةياور يفو

 .[هنسحو يدذمرتلا هاور] . دسجلاو

 لاق . .«ثعبلا يف مهرخآو قلخلا يف ذ نيّيبتلا لّوأ تنك » :ةياور يفو

 نمو لال نباو هريسفت يف متاح يبأ نباو لئالدلا يف ميعن وبأ هاور «يواخسلا

 نبا يحيحص يف رخآو مكاحلا هححص دهاش هلو ًاعوفرم ةريره يبأ نع هقيرط
 . حيحص نسح هنع لاقو يذمرتلا دنع ثلاثو مكاحلاو نابح

 دو د : لجو زع لاقف ءايبنألا ىلع قاثيملا هل ذخأ هنأ :كلذ نمو - ؟
 م 7 ل سارع ررخ لس را 2 را 50

 نمو مك قدصم لوسر مك ءاج مث قمكِحَو باتكح نم 00

 4١[. :نارمع لآ] «بحُمنَتَو

 . هعابتا مهيلع بجو هوكردأ ول دايقنالا مهمهلأو هل عابتأك ءايبنألا لعجف

 . «يعابتا الإ هعسو ام أيح ىسوم ناك ول» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو

 جو لإ امي آنك كل آمَيَحْوَأ آَنإ# : لجو زع لاقف ءايبنألا ىلع هركذ مدقو

 1١77[. :ءاسنلا] # ورعب ْنِم َنسييلَاَو

 «طيقأ حتي 76[0 :ةرقبلا] 4نُكَسَأ مداني : ىلاعت لاقف همساب يبن لك بطاخو

 < نيا لع كلم نإ يرمي .ء[6١7 :دوه] « ضرْعَأ مهام © ء11:8 :دوه]

 # مع نبأ ىَسيِعَي# . [”5 :ص] #«َكَتْلَعَج اَنِإ ُدواَدَي 8 ء[55١ : فارعألا]

 4 بّتكلأ ذُح حبي ء[ا/ :ميرم] 41د نإ ركوب » ء.[١٠١١ :ةدئاملا]
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 فيرعتلل همسا ركذ املف 5١[« :ةدئاملا] «ٌلوُسيلا اًَهُيَأكَي #8 ء[١ :بازحألا]
 « ُلْسلَأ نق نم ْتَلَخ َدَق ٌلوُسَر لِ ٌدَئَحَح اَمَو# :ىلاعت لاق ةلاسرلا ركذب هنرق
 ع لَ اَمَماَءَواط [19 :حتفلا] هنآ لَ ُدَمَحُمط :لاقو ١55[ :نارمع لآ]
 بقللاب هركذو همساب ليلخلا ركذ ليلخلا عم هركذ املو ١[ :دمحم] 4 لَ وهو ِدَّح
 .[18 :نارمع لآ] 4َُيلَأ ادعو هوعبَتأ َنِذَلَل ميهرإِب ٍساّنلَأ َلْرَأ كإ# : ىلاعت لاقف

 مٌدوُغَدي # :مهلوقك مهئامسأب مهءايبنأ نوبطاخي اوناك ممألا نأ ىلاعت هّللا ربخأو - 4 ماع
 َلاَت# [1؟ :دوه] 4 اذه َلَبقاُجَرَم اميه تنك ده حيَصي [07 :دوه] 4 َةَسَيَبِب اَنْ

 # كلير ميسي ْلَه َمَيْرَم نأ ىسيعيا» 0[ : فارعألا] 4 ني تلح دق مَمُأ ف وُلد
 آخ اوُلَمْع اَل#» : ىلاعت لاقف همساب هوبطاخي نأ هتمأ ىهنو ١١7[. :ةدئاملا]
 . [17 :رونلا] أضع كِضصََب لَك مكي لول

 مكضب ِاءدُك مكس لولا ةَصْدْاولَمََتاَل» :ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع
 . هَّللا لوسر اي :اولوق دمحم اي اولوقت ال : لاق «اّصَعب

 ٍلَلَص يف كَل اَنِإ# : حون موق لوقي مهسفنأ نع مهممأ نولداجي ءايبنألا تناك دقو
 لاقو 1١[ :فارعألا] 4 ٌةْرَلَص ىب سيل : هسفن نع ًاعفاد لاقف 1١[ :فارعألا] # ِنيِب
 4 َةَعاَمس ى سل # :لاقف ["55 : فارعألا] # ِةَهاَفَس ف كدنيزل انإ © :دوه موق

 : ءارسإلا] 4اروُحَسَم ئسوُمي كنْطَأَل ٍنإ# :ىسومل نوعرف لاقو :[717 :فارعألا]
 *٠١[. :ءارسإلا] «اروُجْنَم ٌبِوَعْرعنَي كْنْطَأَل ْنِإَو## : ىسوم لاقف ٠١
 : ىلاعت هّللا لاق رعاش وه اولاق املف لي هيبن نع ةلداجملا ىلوت هللا نكلو

 ٍلوَقِب الو## :ىلاعت هللا لاق ءنهاك :اولاق املو .«[19 :سي] # َرْعَلأ ُهئْمَلَع اَمَو#

 # ٌكَباَص ٌَلّصاَمط :ىلاعت هّللا لاق .ءلاض :اولاق املو .[157 :ةقاحلا] *نهاك
 # ٍنْوبْجَمب َكْيَرَِمْعِ تأ آَم## :ىلاعت هللا لاق ءنونجم :اولاق املو «[؟ :مجنلا]
 : مهيلع درلا يف لاق ٠١١[ : لحنلا] * ٍرَمْفَم تأ آَمَّنِإ 8 :اولاق املو .[؟ :ملقلا]
 اَمَّنإ© :لاقو ٠١١. ٠١١[ :لحنلا] 4نُدّمْلأ حور ُملَرَن لق » َنومْلَتي ال ْمهْرَكأ لب#»
 املو ٠١١[. :لحنلا] 4َنْوْدَكَلا ُمُه كيلو هلأ تاك بوي ال نبل بْذَكلأ ىو
 ىلا تال :مهيلع درلا يف لاق 1٠١7[ :لحنلا] * ٌرَمَم ُمُمِلَمياَمَّنِإ# :اولاق
 ٠١7[. : لحنلا] 4 تيت تير ُناَسِل اًذدهو ٌىَِجْعَأ ِهَنْلِإ وُدِحْلي

 نبا نع  مظعملاب مسقلا عقي امنإو هتايحب ىلاعتو هناحبس قحلا مسقأو 5

 تعمس امو ِةَيِلَي دمحم نم مركأ يه اسفن أرذ امو هللا قلخ ام :لاق سابع

 «ُنَيلآ ايي :لاق لب هل ًاميظعت مسالاب انيبن بطاخي ملو ١١[. :ميرم]
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 .[ ل" :رجحلا] # نوُهمْح محي مهئركس ىف مهن | كرمعل# :لامف هريغ دحأ ةأيحب مسقأ هللا

 :هلوق 5١[ :هط] «ىبيفتل كتْعتطصاو# : ىسومل هلوق نم مظعأو :ليقع ليقع نبا لاق 5
 ٠١[. :حتفلا] 4هّلأ وشاب 200 تملا َّنإ#

 ال مسقأ :ىنعملا ء[؟ ١« :دلبلا] «ِرزبا ادن َلِعَت تو « بلا دلي مق ل :هلوقو -'*+

 . « ىهتنا 7 هيف كنألف دلبلاب تمسقأ نإف دلبلاب

 ميقأ آل :لوقي ىلاعتو كرابت قحلا نأ وهو ءرخآ ىنعم يل رهظو لوقأ
 اي هب تللح كنأل هب مسقأ الف اميظع ناك ولو دلبلا اذه نإ يأ «#«ِرَيْبلأ ادب

 مظعألا هيفو ميظعلاب مسقأ فيك ذإ تنأ كب مسقأ انأف هنم مظعأ تنأو دمحم

 . مركألاو

 : ىلاعت هللا لاق ٠ مهيلع ةبوتلا ركذ مث ءايبنألا لاوحأ ىلإ ىلاعت هللا راشأ دقو - 8

 * كوحف ير مدا صحو َةََْلَل قرو نم اَمهيلع ِناَفِصحَ اًقِفطَو اَمهن'ءوس امد تدق اني الكحأو#

 ٍفِإ9 :ىسوم قح يف لاقو [57١؟ 11١ :هط] «ئَدَمَوِهّيَع هيَ باك ركل

 رفغف [ 0١ : فارعألا] «يل ٌرفعأ ٌبَر# لاق مث «[77 : صصقلا] كاَسْفَت ْمُهْنِم تل

 : ص] «ٌبانأ مث مدس وسم لع قا نينن غ3 در :دواد قح يف لاقو هل
 :لاق مث ٠ 4 كدت دَفْلِو# :لاقو «[55 :ص] 4 كِل مارال لاق مث «[ 4

 ًابنذ هل ركذي نأ ريغ نم انيبن بنذ نارفغب لاعت ريخأو .[؟ 5 :ص] «َبانأو#
 .[ : تفلا] 4 أَ اَمَو كد نم مّدَصَت امْهَمأ َكَل َرفْخِلا# :لاقف

 فالخب مهسفنأل تالامكلاو بتارملا ضعب قيق قيقحت نوبلطي ءايبنألا ناك دقو

 «بلط ريغ نم هيلع اهب لضفتو تاماقملا كلتب هيلع ّنم هللا نإف ديو دمحم انديس

 يردص هب ىلاعت هللا حرش ام لضفلا نم هيفو ردقلا ليلج ملعلا نم باب اذهو
 : ةلثمألا كلت نم يبلق ىلع درو ام دروأسو

 مث ةبعكلا ىلعأ نم لبه كي انيبن ىمر دقف «مانصألا رسك ميهاربإ ناك نإف
 . 2« حيحصلا » يف تبث امك حتفلا موي تعقوف امنص نيتسو ةئامثالث ىلإ راشأ

 ابصلاب ٍك هّللا لوسر انيبن رصن دقف ءروبدلاب هموق ىلع رصن دوه ناك نإو
 . قدنخلا موي هءادعأ تقزمف

 كلذ تبث امك ِهك هّللا لوسر انيبنل لبإلا تدجس دقف «ةقان حلاصل ناك نإو
 . ةرهطملا ةنسلا يف

 . ثيدحلا يف ءاج امك_هلك نسحلا لَو يطعأ دقف ءنسحلا فصن فسوي يطعأ نإو

 انيبن عباصأ نيب نم ءاملا عبن دقف ءىسومل رجفنا رجحلا ناك نإو
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 نأشلا لب ةراجحلا نم ءاملا جورخ ىف ةبارغ ال هنأل بجعأ وهو هِي ِهّللا لوسر
 .مدو محل نيب نم ءاملا جورخ يف

 كلذ نم بجعأ هنينحو عذجلا راوخ نإف ءاصع مالسلا هيلع ىسومل ناك نإو
 ءهل لعج عذج دنع بطخي ناك ٍةلَج هنأ وهو .2«حيحصلا » يف ةتباث عذجلا نينح ةصقو

 . ىلكتلا نينأك نينأ هل عمسي ناك ىتح هيلإ عذجلا نحف عذجلا كرت ربنملا هل ينب املف

 فك يف تحّبس اصحلا نأ تبث دقف «دواد عم تحّبس لابجلا تناك نإو

 نئازخ حيتافمب هيو انيبنل ءيج دقف ءايندلا كلم ّيطعأ ناميلس ناك نإو

 . اهابأف ضرألا

 راس ِةِلَي انيبنف ءرهش اهحاورو رهش اهّودغ ناميلسل ترخس حيرلا تناك نإو

 ءرهش ةريسم هيدي نيب بعرلا راسو «ةليل ضعب يف رهش ةريسم سدقملا تيب ىلإ
 ةريسم هب جرعو رهش ةريسم بعرلاب ترصن» : حيحصلا ثيدحلا يف لاق امك

 ءاج يذلا ريعبلا مالك ِةلَي انيبن مهف دقف ءريطلا مالك مهف ناميلس ناك نإو

 . كلذ ريغو هيلع ملس امل رجحلا مالك مهفو «هبحاص يكتشي

 نجلا نم ةفئاط كي انيبن ىلإ تءاج دقف «ناميلسل ترّخس نجلا تناك نإو

 .نآرقلا يف كلذ تبث امك هب ةنمؤم

 لأ انيبن ىلع تيرفع تلفت املف ٠ .مهنم هاصع نم دفصي ناميلس ناك دقو

 ال اكلم يل به ٌبر لاق ناميلس يخأ نأ الول :لاقو هقلطأ مث هرسأو هنم نكمت

 وأ نايبصلا هب بعلي دجسملا يراوس نم ةيراس يف هتطبرل نيملاعلا نم دحأل يغبني

 .« حيحصلا» يف وهو لاق امك

 نولتاقي ةكئالملا هناوعأ ِِي انيبنو «هنومدخي ناميلسل ًاناوعأ نجلا تناك دقو
 .نينحو ردب يف كلذ تبث امك هءادعأ نوعفديو هيدي نيب

 نم ريثك عم كلذ نم ريثك لي هنع تبث دقف «بويغلاب ربخي ىسيع ناك نإو
 . سانلا
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 هليضفت لامك
 هريغل تسيل تايلوأب ةرخآلا يف

 لوأو ءدوجسلاب هل نذؤي نم لوأو «عفاش لوأو «ضرألا هنع قشنت نم لوأ وه
 يضقي ءايبنألا لوأو «كاذ ذإ هتيؤر نع نوبوجحم قلخلاو نيملاعلا بر ىلإ رظني نم
 ممألا لوأ هتمأو ةنجلا ىلإ لخاد لوأو .هتمأب طارصلا ىلع ةزاجإ مهلوأو ءهتمأ نيب
 .دعي الو دحي ال ام فرطلا سئافنو فحتلا فئاطل نم هدازو ءاهيلإ الوخد

 هتحت دمحلا ءاولو .دومحملا م اقملاب هصيصختو ءابكار ثعبي هنأ كلذ نمف

 امو شرعلا مامأ ىلاعت هلل هويسسلا ًاضيأ هصاصتخاو ؛ءايبنألا نم هنود نمف مدآ

 الو هلبق دحأ ىلع هحتفي مل ام هيلع ءانثلاو ديمحتلا نم هدوجس يف هيلع هللا هحتفي

 «كسأر عفرا دمحم اي هل هّللا مالكو :هبرقو هتمارك ىف ةدايز هدعب دحأ ىلع هحتفي

 . ىلاعت هيلإ رظنلا الإ اذه قوف ةمارك الو .عفشت عفشاو طعت لسو كل عمسي لقو

 امب هئاحبس هيلع ءانثلا ديدجتو ةئلاثو ةيناث ههوجسو ةعافشلا هراركت كلذ نمو
 كسأر عفرا دمحم اي «:ةدجس لك يف هل ىلاعت هّللا مالكو كلذ نم هيلع هللا حتفي
 . عفشت عفشاو طعت لسو كل عمسي لقو

 ماقملا كلذ موقي قئالخلا نم دحأ سيل شرعلا نيمي نع همايق : كلذ نمو

 مهوغلب مهنأب مهممأو ءايبنألا نيب هتداهشو «نورخآلاو نولوألا هيف هطبغي هريغ
 ماوقأ يف هتعافشو مهفوقو لوطو مهقرعو مهمغ نم مهحيريل ةعافشلا هنم مهلاؤسو
 نأو «هنم ًايناوأ رثكأ فقوملا يف سيل يذلا ضوحلا اهنمو «رانلا ىلإ مهب رمأ دق
 . هتعافشب الإ ةنجلا نولخدي ال مهلك نينمؤمل !|

 ةليسولا بحاص وهو مهلامعأ اهغلبت ال ماوقأ تاجرد عفر يف عفشي هنأ اهنمو

 ًاميظعتو ةلالج هب ىلاعت هللا هديزي امم كلذ ريغ ىلإ ةنجلا يف ةلزنم ىلعأ يه يتلا

 ؛نيعمجأ ةكئالملاو نيرخآلاو نيلوألا نم داهشألا سوؤر ىلع ًاميركتو ًاليجبتو
 . ميظعلا لضفلا وذ هّللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ

 اهركذ مدقت امم اهريغو هنع سدقملا ربقلا قاقشنا ةيلوأب كك هليضفت امأف
 . كلذ يف ةدراولا ثيداحألا صوصن ضعب كيلإف
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 دلو ديس انأ» :ِهكَي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثيدح نم ملسم ىورف

 «عفشم لوأو عفاش لوأو ربقلا هنع قشني نم لوأ انأو ةمايقلا موي مدآ

 الو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ» :ِلَك هللا لوسر لاق ديعس يبأ ثيدح يفو

 يئاول تحت الإ هاوس نمف مدآ ٍذئموي يبن نم امو رخف الو دمحلا ءاول يديبو رخف
 . حيحص نسح لاقو يذمرتلا هاور «رخف الو ضرألا هنع قشنت نم لوأ انأو

 قشنت نم لوأ انأ» : لَك هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو

 لهأ رظتنأ مث يعم نورشحيف عيقبلا لهأ ينآ مث رمع مث ركب وبأ مث ضرألا هنع

 حيحص نسح يذمرتلا لاقو «متاح وبأ هاور ««نيمرحلا نيب رشحن ىتح ةكم

 . عمتجن رشحن ىنعمو

 انأو اوثعب اذإ ًاجورخ سانلا لوأ انأ» :ِةِلكي هللا لوسر لاق :لاق سنأ نعو

 اذإ مهرشبم انأو اوسبح اذإ مهعيفش انأو اوتصنأ اذإ مهبيطخ انأو اودفو اذإ مهدئاق

 مدأ دلو مركأ انأو يديب ٍذئموي دمحلا ءاولو يديب ٍذئموي حيتافملاو ةماركلا ءاوسيأ

 (روثنم ولؤل وأ نونكم ضيب مهنأك مداخ فلأ (ءايلا ديدشتب) يلع فوطي يبر ىلع

 .بيرغ لاقو يذمرتلاو يمرادلا هاور

 نأ ميقلا نبا ةمالعلا حاورألا يداح باتك بحاص هاور ثيدح يفو

 .ناذألاب يداني هيدي نيب لالبو ةمايقلا موي ثعبي ٍدِلَك هللا لوسر

 :لاق ِةِلكك هللا لوسر نأ ةريره يبأ ثيدح نم يناربطلاو مكاحلا جرخأو

 قون نم ةقان ىلع لالب ثعبيو قاربلا ىلع ثعبأو باودلا ىلع ءايبنألا ثعبت)

 هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأ لاق اذإ ىتح «ًاقح ةداهشلابو ًاضحم ناذألاب يداني ةنجلا

 ءايبنألا تعمس اذإف» :ةياور يفو :««نيرخآلاو نيلوألا نم نونمؤملا هل دهش

 . «كلذ ىلع دهشن نحن :اولاق هَّللا لوسر ًادمحم نأ دهشأ اهممأو

 لَك هللا لوسر اوركذف اهنع هَّللا يضر ةشئاع ىلع لخد هنأ رابحألا بعك نعو

 ربقلاب نوفحي ىتح ةكئالملا نم أفلأ نوعبس لزن الإ علطي رجف نم ام :بعك لاَقف

 فلأ نوعبس طبهو اوجرع اوسمأ اذإ ىتح ِهكَي يبنلا ىلع نولصيو مهتحنجأب نوبرضي

 ليللاب ًافلأ نوعبس كي يبنلا ىلع نولصيو مهتحنجأب نوبرضيو ربقلاب نوفحي كلم

 ةكئالملا نم افلأ نيعبس يف جرخ ضرألا هنع تّقشنا اذإ ىتح ءراهنلاب ًافلأ نوعبسو

 . لكك هنورقوي
 ضرألا هنع قشنت نم لوأ انأ :لاق ِْلَك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 كلذ موقي ىف قئالخلا نم دحأ سيل شرعلا نيمي نع موقأ مث ؛ ةنجلا للح نم ةلح ىسكأف
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 . ءارضخ ةلح بعك ةياور يفو «حيحص نسح لاقو يذمرتلا هاور «4 يريغ ماقملا

 ةنجلا نم ةلح ىسكي ميهاربإ ةنجلا نم ىسكي نم لوأ :يقهيبلا جرخأو
 موقي ال ةنجلا نم ةلح ىسكأف يب ىتؤي مث شرعلا نيمي نع حرطيف يسركب ىتؤيو
 . شرعلا نيمي نع يسركلا ىلع سلجي هنأ هيفو ءرشبلا اهل

 ةريسم يضوح ١ :نيخيشلا دنع صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح يفو
 نم ءامسلا موجنك هنازيكو كسملا نم بيطأ هتحئارو نبللا نم ضيبأ هؤام رهش
 . «ادبأ أمظي ال ةبرش هنم برش

 ملو» :ةمامأ ثيدح يف دازو ««هضرعك هلوط ءاوس هاياوزو ١ ءملسم ةياور يفو

 رازبلا هاور ء«ادبأ وري مل هنم برشي مل نمو ١ سنأ ثيدح يف دازو .«أدبأ ههجو دوسي
 رثكأ ١ مكاحلا هححصو يذمرتلا دنع نابوث ثيدح يفو ء«طسوألا» يف يناربطلاو

 بحاص بهذ :«ةركذتلا» ىف ىبطرقلا لاق .« نيرجاهملا ءارقف ءادورو هيلع سانلا

 . سكعلا ىلإ نورخآ بهذو طارصلا دعب نوكي ضوحلا نأ ىلإ هريغو توقلا
 . «ةنجلا نم نابازيم هيف بجشي ضوحلا نأ ملسم هاور ام رذ يبأ ثيدح يفو

 نإ لعاف انأ : لاقف ةمايقلا موي يل عفشي نأ ِكي هللا لوسر تلأس : لاق سنأ نعو

 كقلأ مل نإف :تلق ءطارصلا ىلع ينبلطت ام لوأ :لاق «كبلطأ نيأف : تلق هللا ءاش
 :لاق نازيملا دنع كقلأ مل نإف :تلق «نازيملا دنع ينبلطاف :لاق طارصلا ىلع

 .هنسحو يذمرتلا هاور «نطاوم ةثالثلا هذه ئطخأ ال ينإف ضوحلا دنع ينبلطاف

 هنأ هب قدصيو هملعي نأ فلكم لك ىلع بجي امم :مهفملا يف يبطرقلا لاق

 يف هبارشو هتفصو همساب حرصملا ضوحلاب ِةِكَي دمحم انيبن صخ دق ىلاعت
 كلذ ىور ذإ يعطقلا ملعلا اهعومجمب لصحي يتلا ةريهشلا ةحيحصلا ثيداحألا

 ىلع ديزي ام «نيحيحصلا » يف مهنم «نيثالث ىلع فين ةباحصلا نم ِةْيَي هنع

 ةباحصلا نع هاور مث هتياور ترهتشاو هلقن حص امك كلذ ةيقب امهريغ يفو نيرشعلا
 عمتجاو .ارج ملهو مهفاعضأ فاعضأ مهدعب نمو مهلاثمأ نيعباتلا نم نيروكذملا
 . فلخلا نم ةنسلا لهأو فلسلا هتابثإ ىلع

 يتمأ ّيلع درت :لاق هِي يبنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم ملسم ةياور يفو
 انفرعت : هللا لوسر اي اولاق «هلبإ نع لجرلا دوذي امك هنع سانلا دوذأ انأو ضوحلا

 . ءوضولا راثآ نم نيلجحم ًارغ ّىلع نودرت مكريغ دحأل تسيل ءاميس مكل معن :لاق

 ركب يبأ ديب لوألا ناكرأ ةعبرأ ّيضوحلا) :لاق ِهكَي هنأ سنأ ثيدح يفو

 ديب عبارلاو «نيرونلا يذ نامثع ديب ثلاثلاو «قورافلا رمع ديب يناثلاو «قيدصلا
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 . يروباسينلا ديعس وبأ هاور ( ىلع هيقسي ال نامثعل ًاضغبم ىلعل ًابحم ناك

 َكَتَعَبِي نأ خيمع# :ىلاعت لاق دقف دومحملا ماقملاو ةعافشلاب كي هليضفت امأو
 ص هم
 .[7/4 :ءارسإلا] «اًوُمْحح اَماَقَم كير

 ريسفت يف فلتخا دقو بجاو هللا نم (ىسع) ةملك نأ ىلع نورسفملا قفتاو

 امك نورسفملا هيلع عمجأو يزارلا رخفلا هحجرو اهلّوأ لاوقأ ىلع دومحملا ماقملا
 امك ىنعملا اذه ريرقت يف ةحيحصلا رابخألا تدروو ةعافشلا ماقم هنأ يدحاولا هلاق

 دومحملا ماقملا نع ِكي هللا لوسر لئس لاق .«رمع نبا ثيدح نم يراخبلا يف

 موي نوريصي سانلا نإ » : هلك هللا لوسر لاق هنع ًاضيأ هيفو .ةعافشلا وه :لاقف

 يهتنت ىتح انل عفشا نالف اي :نولوقي اهيبن عبتن :ت ةمأ لك تاعامج يأ ىثج ةمايقلا

 ًاماقم هثعباو» روهشملا ءاعدلا اذه ديؤي اممو دومحملا ماقملا كلذف ىلإ ةعافشلا

 .«نورخآلاو نولوألا هيف هطبغي ًادومحم

 سفن ملكت الف دحاو ديعص يف سانلا هللا عمجي :ةفيذح لاق :يناثلا لوقلا

 كيلإ سيل رشلاو كيدي يف ريخلاو كيدعسو كيبل :لوقيف هلي دمحم وعدم لوأف
 تكرابت كيلإ الإ كنم أجلم الو كيلإو كبو كيدي نيب كدبعو تيده نم يدتهملاو

 كير كّتعِبي نأ حمع# :هلوق نم دارملا وه اذهف :لاق «تيبلا بر كناحبس تيلاعتو 0 يلا ل
 ةحص ىلع عمجم ثيدح هدنم نبا لاق يناربطلا هاور 174 :ءارسإلا] ©اًدوُمَحت اَماَقَم
 .هلاجر هقثو هدانسإ

 دارملا نأ روهشملاب انلق اذإ :تلق نإف «هتبقاع دمحت ماقم :كثلاثلا لوقلا

 يف تدرو يتلا ةعافشلا نأ باوجلاف .يه ةعافش ّيأف «ةعافشلا دومحملا ماقملاب

 :ناعون دومحملا ماقملا يف ثيداحألا

 جارخإ يف ةعافشلا يف :يناثلاو ءءاضقلا لصف يف ةماعلا :لوألا عونلا
 نإف ةماعلا ةعافشلا ىلإ اهلك لاوقألا هذه در هجتي يذلا نكل «رانلا نم نيبنذملا

 دومحملا ماقملل تافص يه هيدي نيب همالكو هبر ىلع هءانثو دمحلا ءاول هءاطعإ
 نمف رانلا نم نيبنذملا جارخإ يف ةعافشلا امأو «قلخلا نيب يضقيل هيف عفشي يذلا

 يف ةعافشلا ةحصب رتاوتلا اهعومجم غلب يتلا ثيداحألا تءاج دقو «كلذ عباوت

 : لَك هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هّللا يضر ةبيبح مأ نعف نينمؤملا يبنذمل ةرخآلا

 مهل قبسو يننزحأف ضعب ءام د مهضعب كفسو يدعب نم يتمأ ىقلت ام تيرأ
 .لعفف ةمايقلا موي ةعافش مهيف ينيتؤي نأ هللا تلأسف ممألل قبس ام هللا نم
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 ئبخأ نأ ديرأو اهب وعدي ةباجتسم ةوعد يبن لكل :ةريره يبأ ثيدح يفو
 .ىتمأل ةعافش ىتوعد تلعجف :سنأ ةياور ىفو «ةرخآلا ىف ىتمأل ةعافش يتوعد

 مهأ يف ةباجملا هتوعد لعج ثيح هفرصت نسحو انيلع لي هتقفش ديزم نم اذهو
 . ءازجلا نسحأ انع هللا هازج انتاجاح تاقوأ

 :سمخ تاعافشلا يوونلا لاق دقو

 فقوملا لوه نم ةحارإلا يف :ىلوألا

 . باسح ريغب ةنجلا موق لاخدإ يف : ةيناثلا

 .اوبذعي ال نأ باذعلا اوقحتساو اوبسوح موق لاخدإ يف : ةثلاثلا
 .ةاصعلا نم رانلا لخدأ نم جارخإ يف :ةعبارلا
 . ةنجلا يف تاجردلا عفر يف : ةسماخلا

 . ةيناثلاو ىلوألا يي هب صتخملاو
 حيحص » يفف اهلخدي نم لوأو ةنجلا باب عرقي نم لوأ هنأب هليصفت امأو

 ةمايقلا موي ًاعبات سانلا رثكأ انأ :ِكك لاق :لاق سنأ نع ناميإلا باتك يف «ملسم

 . ةنجلا باب عرقي نم لوأ انأو
 لوقيف حتفتسأف ةمايقلا موي ةنجلا باب ينآ :ِةْلكك لوقي :ًاضيأ «حيحصلا ١ يفو

 . كلبق دحأل حتفأ ال ترمأ كب :لوقيف دمحم :لوقأف تنأ نم :نزاخلا

 نم لوأ ًاضيأ مهن .ِلِلَي اهيبنل ًاماركإ ًاضيأ ةيدمحملا ةمألا اهلانت ةيلّوألا هذهو
 نورخآلا نحن ١ :ِيكي لاق :«ملسم حيحص» يف ءاج امك ممألا نم ةنجلا لخدي
 . ( ةنجلا لخدي نم لوأ نحنو ةمايقلا موي نولوألا

 هللا يضر باطخلا نب رمع نع ينطقرادلاو «طسوألا» يف يناربطلا دنعو
 اهلخدأ ىتح مهلك ءايبنألا ىلع تمرح ةنجلا نإ» : : لك ِهَّللا لوسر لاق :لاق هنع
 .«يتمأ اهلخدت ىتح ممألا ىلع تمرحو

 رثوكلا ام نوردتأ» ملكي لاق «حيحصلا 7 يف تباث وهف رثوكلاب هليضفت امأوا
 مظعو هئام ةرثكل رثوكلاب يمس دقو يبر هيندعو رهن هنإ : لاق ملعأ هلوسرو هللا انلق
 ديفي قيرط نم رثوكلا ثيدح ىنعي رتاوت دق  ريثك نبا ظفاحلا لاق ««هريخحو هردق
 . ثيدحلا ةمئأ نم ريثك نع 2

 نم ملسم ىور ةليضفلاو ةعيفرلا ةجردلاو ةليسولاب ةنجلا يف ِفك هليضفت امأو
 نذؤملا متعمس اذإ :لاق لَك ِهَّللا لوسر نأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح

 هيلع هللا ىلص ةدحاو ةالص ىلع ىلص نم هنإف يلع اولص مث لوقي ام لثم اولوقف
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 دابع نم دبعل الإ يغبنت ال ةنجلا يف ةلزنم اهنإف ةليسولا يل هّللا اولس مث ًارشع اهب
 «ةعافشلا هيلع تلح ةليسولا يل لأس نمف وه انأ نوكأ نأ وجرأو هللا .

 ةلزنم يهو «ةنجلا يف ةلزنم ىلعأ ىلع مّلَع هللا دنع ةجرد ةليسولاو

 . شرعلا ىلإ ةنجلا ةنكمأ برقأ يهو ةنجلا يف هرادو ِةي هللا لوسر

 هل مهدشأو هب مهملعأو ٍهبرل ة ةيدوبع قلخلا مظعأ لكي هللا لوسر ناك املو

 ةجرد ىلعأ يهو ىلاعت هللا ىلإ لزانملا برقأ هتلزنم تناك ةبحم هل مهمظعأو ةيشخ

 . ناميإلا ةدايزو ىفلزلا ءاعدلا اذهب اولانيل هل اهولأسي نأ هتمأ ِةيكَي رمأو «ةنجلا يف
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سصللللللللل ضل

 تس اا ب صس

 (7هللا باتكب تباثلا

.هردق مظع نمضتت ةريثك تايآ ميركلا نآرقلا يف درو
 ليلجو «هركذ ةعفرو 

 هنَكَِمو هلأ نإ : ىلاعت هلوق كلذ نمف ءهللكي هتازنم فيرشتو «هتجرد ولعو «هتبترم

 .[05 :بازحألا] 4 اًميِلْسَت أوُمّلَسو هيلع اوُلَص أوت أوُنَماَ ذأ اياك نيل لع َنوُلَصُ

 .ةكئالملا دنع هيلع ىنثي هنأب ىلعألا الملا ىف ِةلَي ىبنلا ةلزنمب رابخإ اذهو

 ءانثلا عمتجيف هيلع ملستلاو ةالصلاب يلفسلا ملاعلا رمأ مث ؛هيلع ىّلصت ةكئالملا نإو

 . يلفسلاو يولعلا نيملاعلا لهأو هَّللا نم هيلع

 : رثوكلا] «َرَتْوكْلا كَيَطَعأ اَنِإ# :ىلاعت هلوق كلذ نمو

 لقي ملو يضاملا ظفل يلا لع كي هل ةرهاظ ةبقنم ةبآلا هذه يفو

 يف ناك نم نأ كش الو 'يس سلا يف لصح ءاطعإلا اذه نأ ىلع لديل كيطعنم

 . بجوم ريغ نم انناسحإو انلضف درجمب كانرتخا امنإو او كاتعاط

هرهظأو هيلع هب معنأ ام ىلع مسقأ ىلاعت هنأ كلذ نمو
 : هلوقب يلعلا هردق نم 

 ١- ١[. :ىحضلا] لاي كو ان بس لي « كضلاو

 : حرشلا] « َكرْدَص كل حن ّلأ# :ىلاعت هلوق كلذ نمو

  لاعت هلوق يف باغعل ركب لبق ةكطالم م فلا ا كلذ نمو

 .147 :ةبوتلا] 4# َمُهَل َتنِدَأ مل كلن هسا اَمَع

 بلت موي : ىلاعت هلوق يف لكي هتعاط رانلا لدا يندتب لاحت هرابخأ كلذ نمو

 .[15 : بازحألا] 4 وسلا انعّطأو هللا اعط آلي َنونوُمَي ٍراَلأ يف مُههوُجُ

 يف اهعمج انببحأ انكلو .باتكلا اذه نم ةددعتم نطاوم يف لصفلا اذه لئاسم نم ريثك درو دقو (1)
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 لج هلوق يف ةلاسرلاب هل دهشو ةداهشلاب هفصو ىلاعتو هناحبس هللا نأ كلذ نمو

 ذيل ميكا د أ قنا لبن ابو : : تيبلا ءانب دنع ليعامسإو ميهاربإ نع ةياكح العو
 ميلا ثار تأ كان اكياس اأو أ دل ٌةَمِلَسُم هَ ٌةَمَأ آَيَيَرَد نمو كَل ِنيَمِلْسُم اَنْلعْجأو اً
 يرقات كَ * موه و بتكلا ُمُهمَِعيو َكِاَ مهل أولي من 2 الور مف ُتَْبَاَو ابر

 مهنم ةكم لهأ نم ثعبو امهءاعد ِهَللا باجتساف [114- ١ ةرقبلا] 4 ميك
 كلذ ديؤيو ةيآلا هذهب دارملا وه لكي هنأ ىلع نورسفملا عمجأ دقو . .ةفصلا هذهب ًالوسر
 ةراشبو ةيآلا هذه ةوعدلاب دارأو اولاق .( ىسيع ةراشبو ميهاربإ يبأ ةوعد انأ) : : هلع هلوق
 .[5 : فصلا] 4 ذهل ثنا ىدتب نم قلي لوُسَر ارتب فصلا ةروس يف ركذ ام يه ىسيع

 هما َّنَمْدَقَلإ» :لاقف مهنم يبنلا اذه ثعبب نينمؤملا ىلع ّنتما هللا نأ كلذ نمو
 «بتككلا ُمُهُمَلَمْيَو ميكرو ءهتكياء مهلع أولت معيش ني اوس يف َتَعَب ْذإ َتيِنِمْؤَمْلا ّلَع
 لِي ًادمحم هلاسرإ نم مظعأ نينمؤملا ىلع ةنم هلل سيلف 21174 : :نارمع لآ]
 هلاسرإب ةمألا هذه ىلع ةمعنلا تناك امنإو . ميقتسم قيرط ىلإو قحلا ىلإ يدهي
 هَّللا نيد اهببسب لمكو ةرخآلاو ايندلا حلاصم اهب تمت كي هب ةمعنلا نأل معنلا مظعأ
 . هدابعل هيضر يذلا
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 هدأ لإ ايِعادو © ايِذَتو ارّيِبمو ادهلَس كتلَسرَأ ان نإ لأ اماني :ىلاعت هلوق يفو
 .[45 .48 :بازحألا] © اريِيُم اجاَرسَو ءةنذإب

 . «هلوسرلا كنإ دهشي هللاو# :هركذ لج هلوقو يفو
 كو نوُدَبْنَم ةكيتلملاو ةمْلِعب مرن كَ كلل َلَوَأ آَميُدَبْنَي هَل نكلا# :هلوق يفو

 .[115 :ءاسنلا] 4اًديِسَم هَ
 : هلوقب قلخلا ةفاكل ثوعبم ِدكَي هنأ ربخأ هللا نأ كلذ نمو
 :هلوقو ١68[ :فارعألا] 4اكيِج مكب هلأ ٌلوُس د نإ دل اهبأتي لكلا

 .[7؟8١ :أبس] « انْ فاح اَلِإ َكَتَلَسِرَأ امو#

 لإ كَلتتْلَسر آَموأ## :لاقف ةمحر هلك هلعج هنأ ربخأ ىلاعت هَّللا نأ كلذ نمو
 ُّكحَةَ َدَمْلا» :لاقف هئامسأ نم نيمسإب ه هامسو ٠١17[ :ءايبنألا] 4َتييَلتعلل َهَمْحَ
 4 يت كودو َنمْؤُمْلاِب مُكحِلَع لور ٌرّثِنَص ام هع ربوع 0 تر
 بذك اذإ يبن لك نأل رجافلاو ربلل ةمحر وهف :سايع نبا لاق ١78[ :ةبوتلا]
 قفانملل ةمحرو «ةيادهلاب نينمؤملل ةمحر وهف ِدَِكَم انيبن امأ .هبذك نم هّللا كلهأ
 هنأ تاك اًمَو# :ىلاعت هللا لاق «باذعلا ريخأتب رفاكلل ةن ةمحرو لتقلا نم نامألاب

 * لمح هرب
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 لوسر الف تعطقنا دق ةوبنلاو ةلاسرلا نأ ربخأ ىلاعت هللا نأ كلذ نمو

 َمَئاَحَو هلأ ٌلوُسر نكلَو َمُكْلاَجَر ني م لح بأ دمحم َنآك اًي» :هركذ لج هلوقب يبن الو لك هدعب

 4١٠[. :بازحألا] 4« نحيل

 0 ةقباسلا بتكلا نأ ربخأ ىلاعت هللا نأ كلذ نمو

 ايونكم ُمَتوُدَحي ىِذَلأ جم .ألآ ّىَنلأ لوسرلا توعيَتي َنِذْلا# :هلوقب ٍةكَي هتلاسرب هيونتلا ىلع

 .[1617 :فارعألا] *+ليجنإلاَو ٍةرْوتلا يف ٌمُهَدنِع

 قالخألا تاجرد لمكأ غلب هنأب نآرقلا يف هفصو ىلاعت هَّللا نأ كلذ نمو

 .[5 :ملقلا] «ريِظَع ٍقْلخ لعل َكَّنِإَو# : هلوقب

 ناكف .««نآرقلا هقلخ ناك» :اهلوقب اهنع هّللا ىضر ةشئاع تراشأ اذه ىلإو

 هبجوأ ام هلامعأو هتدارإو «نآرقلا مولع همولعو «ًانييبتو ًاليصفت نآرقلل ًاقباطم همالك

 .هيف بغر اميف هتبغرو «نارقلا هنم عنم امل هكرتو هضارعإو «نآرقلا هيلإ بدنو

 ذيفنت يف هيعسو ءهبحأ امل هتبحمو .ههرك امل هتهاركو .«هيف دهز اميف هدهزو

 اهريبعت نسحو لوسرلابو نآرقلاب اهتفرعم لامكل اهنع هللا يضر تمجرتف «هرماوأ

 .«نآرقلا هقلخ ناك» :اهلوقب هلك اذه نع

 نم هرهظأو هيلع هب معنأ ام ىلع ىحضلاب مسقأ ىلاعتو هناحبس هنأ كلذ نمو

 نم كل يح ٌةَرحلَلو * ّلَقاَمو كير َكَعَدو ام# جس اّذِإ ٍليْلاَو « حضلاو# :هلوقب هيدل ىلعلا هردق

 .[5 - ١ :ىحضلا] «ّلوُأْلا

 هنع يحولا عطقنا امل كلذو «هبر دمحم عدو) هئادعأ لوق ةلباقم يف اذه ناكو

 هناحبس اهيف ىفن يتلاو ةينابرلا حنملاو لئاضفلا هذه ةنمضتم تايآلا هذه تءاجف «ةرتف

 .كب ىنتعا ذنم ككرت ام يأ ضغبلا ىلقلاو ءكرتلا عيدوتلاف «هالق وأ هيبن عدو نوكي نأ

 نأ ىلع لديو ِةلَي هلاوحأ معي اذهو «لوألا َنِم كَل رح ُهَرَداَلِوا# كبحأ ذنم كضغبأ الو

 مث اهلبق امم هل ريخ يه ةرخآلا رادلا نأ امك اهلبق امم هل ريخ يه اهيلإ هيقري ةلاح لك

 هيطعي ام معي اذهو «ىضريف هيطعي نأ وهو ءهردص هب حرشنيو هنيع هب رقت امب كي هدعو

 هئافلخ مايأو هتايح ةدم يف هئادعأ ىلع هتملك ءالعإو هتوعد رشنو ىدهلاو نآرقلا نم

 يف هيطعي امو .دومحملا ماقملاو ةعافشلا نم ةمايقلا فقوم يف هيطعي امو .مهدعب نمو

 هنأ ىلع ةيآلا هذه تلد دقف ةلمجلابو .رثوكلاو ةعيفرلا ةجردلاو ةليسولا نم ةنجلا

 نل انِإ :هل لاق ىلاعت هّللا نأ «حيحصلا ١ يف ءاج دقو .هيضري ام لك لِي هيطعي ىلاعت

 : مهضعب لوقي كلذ يفو . كتّمأ يف كيزخن

 ءاطعلاكاذانبولق رسف يطعي فوسلو ىحضلا يف انأرق
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 ءهاسيوأب دعب نمانيفو ىضرتهللالوسراياشاحو

 لاقف ركشلا نم اهب قيلي امب اهلباقي نأ هرمأو هيلع همعنب هناحبس هركذ مث
 .ةروسلا رخآ ىلإ [" :ىحمفلا] « راض ابي كدي أ : ىلاعت

 ٠ وشي هق من يف ىوهلا نع ههيزنتو هديداصت ىلع مسقأ ىلاعت هنأ كلذ نمو

 ىلاعت مسقأف [7 ١ :مجنلا] # ولأ نع قطني 1 ا ا ل ءوهاَدِإ رجشلاو #

 هلوق لمأتو . يغلاو لالضلا نم هؤادعأ هيلإ هبسن امم هلوسر ةءارب ىلع مجنلاب
 مهبحاص هنأب مهيلع ةجحلا ةماقإل ًاديكأت ًادمحم لقي ملو 4كم َّلَص ٌلَصاَم : ىلاعت
 الو ٌّىغ الو بذكب هنوفرعي ال مهنإو ؛هلامعأو هلاوقأو هلاحبو هب قلخلا ملعأ مهو

 زع هلوقب ىنعملا اذه ىلع ىلاعت هّبن دقو ءادحاو أرمأ هيلع نومقني الو ٍلالض

 ردصي نأ نع ِكَي هلوسر قطن هزن مث [14 :نونمؤملا] 4كوب مل مل : لجو
 ركذو [4 .” :مجنلا] 4 يوي الإ َوهْنِإ * كولا ِنع ُنَِني ابو :ىلاعت لاقف ىوه نع
 ةنسلاب ِهكَي هللا لوسر ىلع لزني ليربج ناك :لاق ةيطع نب ناسح نع يعازوألا
 يحولا كك هملع نم فصو نع ىلاعت ربخأ مث اهايإ هملعي نآرقلاب هيلع لزني امك
 ملعملا حدم نأ كش الو ليربج وهو [5 :مجنلا] « قرأ ديد ُمملَعل :لاقف نآرقلاو
 مث ٠١[ :ريوكتلا] # نيكم شرما ىذ دنع َووُف ىذ# :ىلاعت هلوق ريظن اذهو «ملعتملل حدم

 ربخأف ٠ ١١[ : مجنلا] 4 ةءأر ام ْداَوْفْلا بدك ام* ىكرأ آم دبع نإ حراف# : ىلاعت لاق

 نمك سيلو نيعلا قدص بلقلا نأو «هانيع هتأر امل ِةِنِكَي هداؤف قيدصت نع هناحبس

 .داؤفلا هقدص هرصبب هآر ام لب هرصب هداؤف بذكف هب وه ام فالخ ىلع أئيش ىأر

 نّيبو هل هذخأ ةيفيكو لي يبنلا يقلت ةقيقح فصو ىلاعت هللا نأ كلذ نمو
 ِمَنِإ * سفتن اَذِإ حبَصلَاَو * « سعسع اذ ٍلْيْلأَو * س لآ راولل « ضل م :هلوق 00

 عنميف وا ُديِدَسُمَمْلَعظ مجنلا يف لاق امك ١5 - ١9[ :ريوكتلا] 4و لوُسَر ٌلوَقَ
 يأ نيك سرا ىِذ َدنِعل هنم اوصقني وأ هيف اوديزي أو دنع نأ نيطايشلا هتوقب
 يف 4ٍعاطُتا# ميظعتلاو فيرشتلاو ماركإلا ةيدنع ةيدنعلا هذهو «ةلزنملا نكمتم
 كانه 429 هيأر ىلإ نوعجريو هرمأ نع نوردصي نيبرقملا ىلاعت هللا ةكئالم

 سمخ هذهف للزلاو ةنايخلا نم هَّللا همصع دقف هتلاسرو هّللا يحو ىلع 4 نيب

 ليربج عامسو ليربج نم لي دمحم عامس هئأو نآرقلا دنس ةيكزت نمضتت تافص

 .هسفنب هتيكزت هللا ىلوت دقف ةلالجو ًاًولع دنسلا اذهب كيهانف «نيملاعلا بر نم
 4 نجس رك اًصامَو9 :لاقف هؤادعأ هيف لوقي امم هاكزو ِهكي دمحم هلوسر هزن مث
 ههف هفالخ يس اولاق نإو هيف نوكشي الو هنوملعي رمأ اذهو [؟١5 :ريوكتلا]
 ١ : هلوقب مالسلا هيلع ليربجل ِةيكَي هتيؤر نع ربخأ مث نوبذاك مهنأ نوملعي
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 ىري جراخلا يف دوجوم كلم هنأ نمضتي اذهو [1 : ريوكعلا] «نيبأ أل

 سيل سابع نبا لاق [؟15 :ريوكتلا] 4ِنيِنَّضِب ٍِيلأ َلَع َرْهاَمَم# رصبلاب كرديو نايعلاب

 يحولاو نآرقلا انهه بيغلا نأ ىلع نورسفملا عمجأو ءهّللا لزنأ امب ليخبب

 ىلع ِةْللَذ دمحم وهو لوسرلا اذه ام : ىنعملاو مهتملا هانعمو «نينظب 7 :ئرقو

 . هنم صقني الو ديزي ال هيف نيمأ وه لب مهتمب نآرقلا
 بوهمعَي مهنركس ىنَل مُنِإ كرمملال :لاقف هب مسقأ ىلاعت هَّللا نأ كلذ نمو

 ربا اذن َّلِع تو « را ادري ُْمِْمَأ آل :لاقف هدلبب مسقأو [77 :رجحلا]

 َّنِإ * ٍرصَعْلاَو # :لاقف هرصعب مسقأو ىرقلا مأ يه دلبلاو  [؟ ١« :دلبلا]

 .[؟ ١« :رصعلا] رح ينل ٌنكنإلا

 مك ده :لاقف لَك رينملا جارسلاو رونلاب هفصو ىلاعت هللا نأ كلذ نمو

 ابيك :لاقف هتنس عابتاو هتعاطب رمأو ١5[ :ةدئاملا] 4 ريب ُبَمِححَو ب هلأ جرن

 هتعاط نرقو هلوسر ةعاط هتعاط لعجف ٠١[ :لافنألا] 4 ُموُسَرَو هلأ اوعي اَوْمماَ حلا

 ٠١[. :محتفلا] © لأ توُضيابي امَّنِإ َكئوُعياَبب بذل نإ : لاقف هتعيب هتعيب لعجو هتعاطب

 7 :لاقف هلك هعم .بدألاب رمأ زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا نأ كلذ نمو

 ىلع اوتاتفت ال :يأ ٠١[ :تارجحلا] © هِلوُسَرو هللا يدي نيب أوُمِدَُت اك اوُنما نذل

 قيدصلا بدأ رظناو .هناسل ىلع ىلاعت هللا هيضقي ىتح ءىشب ِلَي هَّللا لوسر

 رخأت فيك هيدي نيب مدقت امل ةالصلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هعم هنع هللا يضر

 هللا هثروأ فيكو كي هللا لوسر يدي نيب مدقتي نأ ةفاحت يبأ نبال ناك ام :لاقف

 ] ؟هدعب ةمامإلاو هماقم

 اورمأت ال :هريغ لاقو هلي هللا لوسر نود ًارمأ اوضقت ال :كاحضلا لاقو

 . ىهني ىتح اوهنت الو رمأي ىتح

 رمأي ىتح فرصت الو نذأ الو يهن الو رمأب هيدي نيب مدقتي ال نأ بدألا نمف
 ةمايقلا موي ىلإ قاب اذهو «ةيآلا هذه يف كلذب ىلاعت هللا رمأ امك نذأيو ىهنيو وه

 فرف الو هتايح يف هيدي نيب مدقتلاك هتافو دعبو هتنس يدي نيب مدقتلاف ءخسني مل

 . ميلس لقع يذ دنع امهنيب
 :ىلاعت لاق امك هتوص قوف تاوصألا عفرت ال نأ كي هعم بدألا نمو

 « ضع مُطحِضعَب رْهَجَك لَمْ مره الو يل ٍتْوَص قرع كفو امي الاثم نيا ماك »

 دبعلا ملكتي امك ِةَِكَي هدنع نمؤملا ملكتي ال نأ يغبني هنأ دافأو [؟ :تارجحلا]

 تاوصألا عفر ناك اذإو ءهديس عم هتوص نود هتوص نوكي لب يأ ء«هديس دنع
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 ىلع راكفألا جئاتنو ءارآلا عفرب نظلا امف «لامعألا طوبحل ًابجوم هلي هتوص قوف
 اي هّللاو : :لاق ةيآلا هذه تلزن امل ركب ابأ نأ يورو ؟ِْيَك هب ءاج امو هتنس

 نإو  همتك داري يذلا يفخلا مالكلا يأ  رارسلا يخأك الإ كملكأ ال هّللا لوسر
 هلك يبنلا عمسي ناك ام يرارسلا يخأك هثدح هثدح اذإ ناك هنع هللا يضر رمع

 . همهفتسي ىتح ةيآلا هذه دعب هثيدح

 لاقف هلك هللا لوسر دجسم يف أكلام رظان نينمؤملا ريمأ رفعج ابأ نأ يورو
 بدأ لجو زع هّللا نإف دجسملا اذه يف كتوص عفرت ال نينمؤملا ريمأ اي : : كلام هل

 َنوُصحَي َنيِدْلا نإ ## :لاقف موق حدمو يبل ٍتْوَص نم متو أوت ال :لاقفًاموق
 ءارو نم َكيوُماي بِلا نإ ## :لاقف ًاموق مذو [؟ :تارجحلا] « هلأ لوسر دنع ْمُهَتاَوَصَ
 رفعج وبأ اهل ناكتساف  ًايح هتمرحك ًأتيم هتمرح نإو -[4 : تارجحلا] « ِتَررجَسْلْأ

 َُّلإ» :ىلاعت لاق ًاضعب انضعب ءاعدك هءاعد لعجي ال نأ ٍةِكَي هعم بدألا نمو

 :نيرسفملل نالوق هيفو « أصعب م دمعت ِءاَمدك مكي لوُسلا ءاصد اولعحجت

 ءهّللا لوسر اي .اولوق لب ًاضعب مكضعب وعدي امك همسأب هوعدت الا: : امهدحأ

 عضاوتلاو ريقوتلا عم هللا يبن اي

 ءاش نإ ءًاضعب مكضعب ءاعد ةلزنم مكل هءاعد اولعجت ال ىنعملا نإ :يناثلاو
 ملو هتباجإ نم دب مكل نكي مل مكاعد اذإ لب .ءكرت ءاش نإو «باجأ وعدملا

 هنذإ ريغب ةعجارملاو ةبجاو هتباجإ ىلإ ةردابملا نإف «ةتبلا اهنع فلختلا مكعسي
 . ةم رخحم

 طابر وأ داهج وأ ةبطخ عم عماج رمأ ىلع هعم اوناك اذإ مهنأ كي هعم بدألا نمو
 نذل ىروتمؤملا اَمَّنِإ# : ىلاعت ِهّللا لاق امك هنذأتسي ىتح هل ةجاح يف ًابهذم دحأ بهذي مل

 هم ومس 01 ويمص يد
 .| "5 :رونلا] 41و ذي يح اوبَهَدي ل جياج ين دلع مدعم اوناك اذِإو .يلوسرو هللأي أونما»

 الو .هلوقب ءارآلا لكشتست لب .هلوق لكشتسي ال هنأ ِةِكَي هعم بدألا نمو

 نع همالك فرحي الو .هصوصنل ىقلتو ةسيقألا ردهت لب .« سايقب هصن ضراعي

 لوزعم باوصلا نعو لوهجم وه معن ًالوقعم هباحصأ هيمست فلاخم لايخل هتقيقح

 وهو هعم بدألا ةلق نم اذه لكف .دحأ ة ةقفاوم ىلع هب ءاج ام لوبق فقوتي الو

 هرمأل دايقنالاو هل ميلستلا لامك لكي هعم بدألا سأرو َِلِلَع هيلع ةأرجلا نيع

 مدقتي نأ ىلع لطاب لايخ ةضراعم هلمحي نأ نود قيدصتلاو لوبقلاب هربخ يقلتو

 لسرملا دحو امك لوسرلل دايقنالاو ميلستلاو ميكحتلا دحويف «لاجرلا ءارآ هيلع
 .امهب الإ ةاجن ال ناديحوت امهف ةدابعلاب
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 :نوكرشملا لاق امل ''؟ي هعم بدألا ىلإ ةدشرملا تايآلاب ءولمم نآرقلاو

 نم هسفنب هودع هنع ىلاعت باجأ [1 : رجحلا] 4 نوُئَجَمل َكَنِإ ركل ِهَيَلَع َلْرُح ىِرْلأ ابيك »

 .[7 ١«. :ملقلا] * ِنْْبَجَمِب َكْيَرَوَمْعيِب تأ آم َنوُيظَسي امو ِرّلَقْلاَو ت# :لاقف ةطساو ريغ
 هام اصل م

 ال نيا لب :لاقف هنع ىلاعت باجأ [8 :أابس] 4بِذَك هَل َلَعكَرْئَأ# :اولاق املو
 رعب د رس رق ريع نبك بع 3

 .[4 :أبس] «ٍديعبلا للَصلاو باَدعْلا ىف ةرخالاب نوُئمْؤي

 سي# :لاقف هنع ىلاعت هللا باجأ [4 :دعرلا] «ألصّرُم َتْسَل» :اولاق املو

 . 4 ايل َنِل َكَنِإ » ريكذل نانو +
 هنع ىلاعت باجأ [*7 :تافاصلا] * ٍنوُنجَت ٍِاَمِل اَميَهِلاَ اَوراَتلَنيْل :اولاق املو

 هئامصخ ديعو ركذ مث هقدصف [77 :تافاصلا] 4َنيَسْرمْلأ َقَّدَصَو قحاب َآَج لب# :لاقف

 .[78 :تافاصلا] «رِلَأْلا ِباَدَعلأ اًوُمياَدَل ٌيَّدِإأ# :لاقف

 ىلاعت هللا باجأ ٠"[ : روطلا] «ِنْوَمْل بير هب نصبر عَ نووي م :اولاق املو

 .[14 : سي] 4ُنيِبُم ُناَورقَو ركذ الإ وه ْنِإ هَل تبي او َرْعّملأ ُهَئمَلَع امو## : لاقف هنع

 « ورخام مْ ِهّيلَع تاو هنيتما ُكذإ ةّلإ آًدده نإ » :مهلوق مهنع هللا ىكح املو

 أدر لاقو [5 :ناقرفلا] «اَروُرو اَملَظ وُمآَج دَمَق :لاقف هنع ىلاعت هّللا باجأ [5 :ناقرفلا]

 .[1 :ناقرفلا] ؟ٍضْرأْلاَو توسل يف َرَيلأُمَكَمَي ىلا لَن لق : نيلوألا ريطاسأ مهلوقل

 .[؟١١ :ءارعشلا] 4نيِطنيَّشلَأ هب تَرَ امو : ىلاعت لاق ناطيشلا هيلإ هيقلي اولاق الو
 للم ال

 اذنه َلْكِم انقل قَد : ثراحلا نب رضنلا لاق نيلوألا أبن مهيلع الت املو

 ِنَل لث# :لاقف هنع ىلاعت هللا باجأ ١"[ :لافنألا] «َنِلَتَدْل ريِطسأ لإ اذنه نإ
 رم رو رج بص ص

 # اريهظ ضَمَبل ٌمهضعب تناك ولو ءهلثمب َنوْنأي ال نافل اذه لثمب أونأَي نأ خلع ُنجْلاَو سنالا تعمتجا

 | آَذَه نإ * رئي رح الإ آَذه نإ َلاَفَق# .: ةريغملا نب ,ديلولا لاق املو

 ولاَ الإ لوُسَر نم مهِلبَق نم نا َنَأ آم َكِلَدَك 8 :لاقف هنع ىلاعت باجأ [16 «75 : رثدملا]
 .مالسلاو ةالصلا هيلع هل ةيلست [37 :تايراذلا] نوحي وأ مِاَم

 4 لق اَمو كير كعَدوام# : لاقف هنع ىلاعت هّللا باجأ ءهبر هالق دمحم :اولاق املو

 .[7 :ىحضلا]

 ١[ :ناقرفلا] 4ِقّونأْلا ف ىِثْنَيَو َماَمَلا ُلُكأَي لولا اذه لام :اولاق املو

 )١( ىرخأ ةبسانمل ةدايزب هاندعأو نآرقلا ىف ىبنلا لضف لصف ىف ثحبلا اذه نم فرط مدقت .



 176 لماكلا ناسنإلا كي دمحم 7
 ءاحعلطلا وكأس نإ الإ َنسرمْلا َنِم كَلَبَقاَمْلَسَرَأ امو» :لاقف هنع ىلاعت هللا باجأ أ م

 7٠١[. :ناقرفلا] «ٌقاَوْسَأْلا ىف َنوُْسيَو

 هتمه ام :اولاقو تاجوزلاو حاكنلا ةرثك ىلع دوهيلا هللا ءادعأ هتدسح املو
 هام نم أ مهنا آَم َلَع سائل َنوُدَسحَي مآل :لاقف هنع ىلاعت هللا باجأ «حاكنلا الإ
 مسرب صم إم
 .[55 :ءاسنلا] 4 اًميِظَع اكلم مهتدتاءو ةمكجلاَو بنكلا َميِهرَبِإ لاَ اميتاء دف

 ىلاعت هللا هاكح يذلا مهلوقب رشبلا نم ًالوسر هللا ثعبي نأ اودعبتسا املو
 # لوس رس هللا ثعبأ اولاق نا الإ ىدهلا مهءاج ذإ أونمؤد نأ سائلا عنم اموو# مهنع اك م صم ويم لص صرع مسيل م 00 سوم وح رض ملا هس زج م و7 سس :

 نبأ نيم بروس ٌةكحبَلَم ضال فنك ل لق :لاقف هنع ىلاعت هّللا باجأ
 نأ بجول ةكئالم اوناك ول يأ [40 :بازحألا] 4اًلوُسَي اكلم ِكَمَّسلا ني مهّيلع
 نوكي نأ بجو رشبلا نم ضرألا لهأ ناك امل نكل ةكئالملا نم مهلوسر نوكي

 .رشبلا نم مهلوسر
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 ةدابعلا يف هلاوحأ لامك
 تلئس .راهنلاو ليللا يف ةلصاوتم ةرمتسم ةمئاد كي يبنلا تادابع تناك

 ائيش صخب ناك له ؟كو هللا لوسر لمع ناك فيك :اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا

 ةليط هتاعوطتو هفاون كي هللا لوسر عدب و147 عيطخسي هلل لوس ناك ام

 - هتالص رثكأ ناك ىتح كي هللا لوسر تام ام :تلاق « «ةملس مأ نع ءاج امك هرمع

 ًائيش ناك نإو .دبعلا هيلع مواد ام هيلإ لمعلا بحأ ناكو سلاج وهو عوطتلا يأ

 .اهب ميعنو ةحار ذلأو ةدابعلا يف ةوالحلا قوذ لمكأ هِي هل ناكو "7ريسي

 ينيع ةرق تلعجو :ةْلَي لوقيو " ”ةالصلاب انحرأ لالب اي مق :ِةكَي لوقي ناك دقو
 0 املا

 نإو هفودأ هللا ىلإ لمعلا بحأ نإو ءاولمت ىتح لمي ال هللا نإف نوقيطت ام لمعلا

 دل هتبثأ المع لمع اذإ للك ناكو ءلق

 لوأ يف ليللا ةالصل همايق بلغأ ناكو ؛ليللا مايق ىلع بظاوي ْةِْقَك ناكو

 . ؟"”هرخآ ييحيو ليللا لوأ ماني ناك « ةشئاع ةديسلا لوقت ٠ «ليللا نم يناثلا فصنلا

 بحأو» : هلوقب مايقلا بحأ هنأب لف يبنلا هل مكح مونلا اذه دعب مايقلا اذهو

 كلذو 070( ةسدس مانيو هئلث ' موقيو ليللا فصن ماني ناك دواد مايق ؛ هللا ١ ىل مخل

 . حابصلا ىلإ رهسلا فالخب مسجلا

 .دواد وبأ هاور )1١(

 .هحيحص يف نابح نبا هاور )0

 .هريغو دمحأ هاور ()

 .هريغو دمحأ هأور (15)
 .دواد وبأ هآور ((0)

 .ناخيشلا هاور (5)

 .ناخيشلا هاور 60
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 «لابقإو طاشنب راهنلا راكذإو حبصلا ةالص لابقتسا :اضيأ ةمكحلا نم هيفو

 حبصأ ريخألا سدسلا مان نم نأل ءايرلا مدع ىلإ برقأ ًاضيأ ةالصلل ةبسنلاب اذهو
 كلذ ركذ امك ليللا يف هلمع ءافخإ ىلإ برقأ اذهف ءردصلا ميلس نوللا رهاظ
 لجو زع برلا تايلجت لئاضف لان دق دجهتملا نوكي كلذبو .4« حتفلا) يف ظفاحلا

 .ريخألا ثلثلاو يناثلا ثلثلا يف

 ينب أرقي ىتح ماني ال ناك هنإ ءاج دقف «ماني نأ لبق تاءارقو داروأ هل تناكو
 . '"”رمزلاو  ءارسإلا ةروس يأ - ليئارسإ

 هديب يذلا كرابتو ءةدجسلا ليزنت ملا : أرقي ىتح ماني ال ناك : هنأ ءاجو
 نم لضفأ ةيآ : نهيف لاقو دقري نأ لبق تاحبسملا أرقي ناك هنأ ءاجو .*"”كلملا
 , 205 فلأ

 ةراتو اهلقأ وهو نيتعكر اهيلصي ةرات ناكو ىحضلا ةالص ىلع بظاوي ْهْكَي ناكو
 . اهرثكأو اهلضفأ كلذو ةعكر ةرشع يتنثا ةراتو ةينامث ةراتو اتس ةراتو يلغألا وهو ًاعبرأ

 .(*”سمشلا علطت ىتح هّللا ركذي هسلجم يف عبرت رجفلا ىلص اذإ ناكو
 (20ءاشعلا ىلإ برغملا دعب نم ىلصي ةراتف ؛برغملا دعب ةقلطم لفاون هل تناكو
 هبونذ هل ترفغ اهيلع بظاو نم نإ :لوقيو تاعكر تس برغملا دعب يلصي ةراتو
 ملكتي مل تاعكر تس برغملا دعب ىَلص نم :لوقيو .'"رحبلا دبز لثم تناك نإو
 .©”ةنس ةرشع يتنث ةدابعب نلدع ءوس نهنيب اميف

 هيبكنم وذح هيدي عفري اعد اذإ ناكو ءهيلع ثحيو ءاعدلا نم رثكي ناكو

 امهرهاظبو .ءيش ليصحت وحنب ءاعدلا ناك نإ ةرات ءامسلا وحن هيفك نطابب ًاريشم
 يف هيدي عفر يف غلابي ناكو ُّ ””ءالب عفد وحنب اعد نإ ةرات ء ءامسلا ىلإ

 .ءادعألا ىلع راصنتسالاو لجو زع هّللاب ةثاغتسإلا فقاوم ىفو ءءاقستسالا

 ناكو .'*”ههجو امهب حسمي ىتح امهطحي مل ءاعدلا يف هيدي عفر اذإ ناكو

 .دمحأو يذمرتلا هاور )١(
 . يئاسنلاو يذمرتلا هاور (0)

 .نئسلا باحصأو دمحأ هاور (5)
 .ملسم هاور (1)
 . ديج دانسإب ىئاسنلا هاور رذنملا لاق (5)

 1 .يئاربطلا هاور (3)

 .بيغرتلا رظنا بيرغ لاقو يذمرتلاو هجام نبا هاور (0)
 .دواد وبأ هاور (4)

 .مكاحلاو يذمرتلا هاور (9)
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 ناكو ًاثالث رفغتسيو ؛“'”ًاثالث وعدي نأ هبجعي ناكو «''”هئاعد يف ةلبقلا لبقتسي
 ام ءاعدلا عماوجب دارملا .*'”كلذ ىوس ام عديو ءاعدلا نم عماوجلا بحتسي
 يف انتآ انبر مهللا :هتيعدأ عماوج نمف .ةرخآلاو ايندلا يريخ هتزاّجو عم عمج
 , '؟”رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا

 حلصأو .يرمأ ةمصع وه يذلا ينيد يل حلصأ مهللا» : هتيعدأ عماوج نمو

 ةايحلا لعجاو .يداعم اهيلإ يتلا يترخآ يل حلصأو .يشاعم اهيف يتلا يايند يل

 . رش لك نم يل ةحار توملا لعجاو ءريخ لك يف يل ةدايز

 ءوسو قافنلاو قاقشلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا» :لوقي ناك هنأ اهنمو

 ناك ىتلاو ةعماجلا هتيعدأ نم ريثكلا راثآلاو نئسلا بتك تركذ دقو '*”قالخألا
 ْ .لاوحألاو ةنمزألاو ةفلتخملا تابسانملا يف اهلوقي

 تنك :بعك نب ةعيبر لوقي .راهنلاو ليللا يف حيبستلا نم رثكي ٍةَِك ناكو
 لازأ الف هدنع تبف هلك هللا لوسر باب ىلإ تيوأ ليللا ناك اذإف يراهن همدخأ

 . "”هانأف ينيع ينبلغت ىتح يبر ناحبس هللا ناحبس : لوقي هعمسأ

 «تاولصلا ءاروو تاولصلا يف راهنلاو ليللا يف ذ رافغتسالا نم رثكي دك ناكو

 نم رثكأ موبلا ف لإ بونأو هلا رفغتسال ينإ لاو :لوقيو هلاوحأو هسلاجم رئاس يفو

 ر) : دحاولا سلجملا ىف كي هّللا لوسرل دعن انك : رمع نبا لوقيو ("””ةرم نيعبس

 تنأ كنإ) : ةياور ىفو 0 0( ةرم ةئام «ميحرلا باوتلا تنأ كنإ ّيلع بتو يل رفغا

 . («روفغلا باوتلا

 هيلإ بوتأو مويقلا يحلا وه الإ هلِإ ال يذلا هللا رفغتسأ ١ :لوقي ةرات ناكو

 ىتح ًانايحأ موصلا عباتيف مايصلا نم رثكي كي ناكو « "«دحاو سلجم يف ةرم ةثام

 )١( يذمرتلا هور .

 .دواد وبأ هآور (؟)

 . مكاحلاو دواد وبأ هور (9)

 .ناخيشلا هاور (:5)
 .دواد وبأ هاور (60)

 . يناربطلا هاور (5)

 . يراخبلا هاور (0)
 .يذمرتلاو هححصو نابح نبأو دواد وبأ هاور (8)

 .ديج دنسب يئاسنلا هجرخأ (9)
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 سيمخلاو نينثالا موصي ناكو مايأ ةثالث رهش لك نم موصي ناكو

 يلمع ضرعي نأ بحأف لامعألا امهيف ضرعت امهنإ :لوقيو امهمايص ىرحتيو
 . مئاص انأو

 كلذ ) :لوقيو هموصيف نينثالا موي وهو فيرشلا هدلوم موي مظعي هيلي ناكو
 . «هحيحص 7 يف ملسم هاور امك «هيف تدلو موي

 لخد اذإو ءنايحأ مايصلا لصاوي ناكو «نابعش رهش رثكأ مايصب ينتعي ناكو

 رثكأو رثكأ ريخألا هرشع يف دهتجا مث «هريغ نم رثكأ همايق يف دهتجا ناضمر رهش

 . ليللا لك ءايحإو فاكتعالاب



 هّللا نم هتيشخ لامك

 هللا لاق هنأل كلذو ؛ىلاعت هّللا نم ةيشخ سانلا دشأ ِكَي هّللا لوسر ناك

 ءاج امك ءاملعلا ملعأ وهو .. : رطاف] 4 اوململا وداع نم هلأ ىَتْحي ان : ىلاعت

 . ثيدحلا يف

 عنص :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع «نيحيحصلا ١ ىفف
 لاب ام : : لاقف 395 يبنلا كلذ غلبف . موق هنع هزنتو .هيف صخرت ًائيش ِهلي هَّللا لوسر

 . ةيشخ هل مهدشأو .هللاب مهملعأل ينإ هللاوف ؟ هعنصأ ءيشلا نع نوهزنتي ماوقأ

 للاب ملعلاب دابعلا عيمج ىلع هتيلضفأ نالعإو هو هنم نايب ثيدحلا اذه يفو

 يف ماقم لمكأو لضفأ هاطعأ دق ىلاعت هّللا نإو ٠ «ىلاعت هللا نم ةيشخلاو ىلاعت

 .ةيشخلاو ةفرعملا

 اهلثم تعمس ام ةبطخ هلي هللا لوسر انبطخ :لاق هنع هللا يضر سنأ لوقي

 تضرع :لاق مث .ًاريثك متيكبلو ءاليلق متكحضل ملعأ ام نوملعت ول :لاقف ءطق

 متكحضل ملعأ ام نوملعت ولو ءرشلاو ريخلا يف مويلاك رأ ملف رانلاو ةنجلا يلع

 .ًاريثك متيكبلو ءاليلق

 مهلو مهسوؤر اوطغ ءهنم دشأ موي لي هللا لوسر باحصأ ىلع ىتأ امف

 ّ . نينح

 هللا ةيشخ نم هئاكب ةرثكو ىلاعت هللا نم هفوخ ميظع ىلع ليلد اذه يفو

 . ىلاعت

 رئاس يف ىلاعت هبرل عضاوتلاو راسكنالا مئاد ِةِْكَي ناك هنأ للي هتيشخ لامك نمو

 . هاياضقو هنوؤش رئاسو هتادابع رئاسو هتاولص يف ةميظعلا هدهاشمو ةميركلا هفقاوم

 لوقيو «لجرملا زيزأك زيزأ هفوجل عمس هنأ هتالص يف هعوشخ نم غلب دقو
 انيف امو انتيأر دقلو «دادقملا ريغ ردب موي سراف انيف ناك ام :هنع هللا يضر ىلع

 لخد املو «حبصأ ىتح يلصي وهو يكبي ةرجش تحت لي هللا لوسر الإ مئان الإ
 هتالص فرشأو لضفأ هيلع هللا ىلصو .ىلاعت هبرل ًاعشاخ اهلخد حتفلا موي ةكم

 .هبحصو هلآ ىلعو





 غ صر

 * ِْلَع ظلغأو َتيِقِفَتمْلاَو رافكحلا ٍرِهج ُنّيلأ اما

 [ا/ا“ : ةبوتلا]

 ةيبرحلا هتدايقو ةيسايسلا هتمكح لامك

 م١
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 ةشسسشسا_ دب سس ب ا ااا

 هتمكح لامك

 ةيسايسلا رومألا فيرصت يف

ظعو هتمكح لامك ىلع لدت ةحضاو روص كي دمحم انديسو انيبن ةريس يف
 مي

 ءدوقعلا دقعو «فقاوملا ةهجاومو ءلكاشملا لحب رومألا فيرصت يف هتيسايس

 ةرهاظلا حلاصملا لوصح ققحي امم ءرظنلا دعبو «صلختلا نسحو «ءدوهعلا ماربإو

 يف رومألا عضوو ؛«عئارذلا دسو «ةدسفملا ءردو «ةعفنملا بلجو «ةنطابلاو

 مل يذلا ريظنلا عوطقملا حاجنلا كلذ «هلبق دحأ هتؤي مل يذلا حاجنلاو ءاهباصن

 ءارم ال يذلا قحلاو .اميحر اًربو ءًاعضاوتم ًادهازو «ًادبعتم ًاكسان هلاح نم لدبي

 يذلا ربكألا ليلدلا «ةلاسرلا هئادأو .مكحلا يلوتو «ةمألل هتدايقو «هتايح يف نأ هيف

 .لاوحألاو تابسانملا لك يف مكاحلا هب نوكي نأ بجي اذام لوقلاب ال لعفلاب انارأ

 .ثاعب ةعقاوب دهع وثيدح اهيف جرزخلاو سوألاو ةنيدملا ىلإ ِةلي ءاج دقل

 دوشخيو ةنتفلا ران نوكذي دوهيلاو «ةديدجلا ثادحألا ريثت امهنيب ةميدقلا ةوادعلاو

 الإ «ةوق الو لوح مهل سيل ةنيدملا ىلإ اورجاه نيذلا هباحصأو «بلقنملا ءوس

 . مهتريشعو مهلهأ نوبحي ال نيذلا موقلا راوجب لظتسملا ئجاللا لوح

 هتمكحب فقوملا لوانت هنكلو .ةقدلا نم ميظع بناج ىلع كلذب هزكرم ناكف

ليلج لكل لهأ هنأ ىلع نهرب امم ءهلقع لامكو هريبدت نسحو
 عرشف .رمألا يف 

 ءايندلاو نيدلا حالصل اهعضو يتلا سسألا تناك هيفو دجسملا ءانبب لاحلا يف

 ىبرتي هيفو .هللا ىلإ ةوعدلا ردصت هنمو ةدايقلل ًازكرمو ةدابعلل ًاثاكم حبصأو

 ططخلا عيمج عضوت هيفو «لاوحألا فرشأ يف لالخلا لمكأ ىلع نونمؤملا

 . ملعلا ىقليو دوفولا لبقتست هيفو «ةيركسعلاو ةيسايسلاو ةيرادإلا ريبادتلاو

دع ىأر امل هنأ ةنيدملا يف ىلوألا هتايح يف ةديشرلا هلي هتسايس نمو
 م

 قوقح نمضي ماظن عضو يف عرش «مهدئاقع فالتخال عمتجملا دارفأ سناجت

 اعيمج مهلعجت ضارعألاو لاومألاو ءامدلا ةمرحو ةديقعلا ةيرح لفكيو عيمجلا

 .ملسلاو برحلا يف نيلفاكتم هيلع تاءادتعا ةيأ مامأ دالبلا نع عافدلاب نيفلكم

 : اهيف ءاج ةفيحص يف كلذ رطسو

 نينمؤملا نيب ٌةْلَو يبنلا دمحم نم باتك اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب
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 ةدحاو ةمأ مهنإ مهعم دهاجو مهب قحلو مهعبت نمو برثيو شيرق نم نيملسملاو
 . سانلا نود نم

 رصانتم الو نيمولظم ريغ ةوسألاو رصنلا هل نإف دوهي نم انعبت نم نأ ررقت مث

 مهيلاوم مهنيد نيملسمللو مهنيد دوهيلل «نينمؤملا عم ةمأ فوع ينب دوهي نإو .مهيلع

 نأ : ةفيحصلا ركذت مث .فوع ينب دوهيل ام نيدهاعملا دوهيلا ةيقبل ررقت مث «مهسفنأو
 هذه لهأ براح نم ىلع رصنلا مهنيب نأو «مهتقفن نيملسملا ىلعو مهتقفن دوهيلا ىلع
 مارح برثي نإو :لوقت نأ ىلإ . مثإلا نود ربلاو ةحيصنلاو حصنلا مهنيب نإو ةفيحصلا

 الإ ةمرح راجت ال هنإو .مثآو راضم ريغ سفنلاك راجلا نإو «ةفيحصلا هذه لهأل اهفوج
 نإف «هداسف فاخي راجتشا وأ ثدح نم ةفيحصلا هذه لهأ نيب ناك ام نإو ءاهلهأ نذإب
 .ِلك هللا لوسر دمحم ىلإو لجو زع هّللا ىلإ هدرم

 تضتقا دقف ءدصق نود ةينمزلا برثي ةطلس ىبنلا ىلإ تداقنا ةفيحصلا هذهب
 كلت ذنمو مكحيل وه الإ نكي ملو «فالخلا ةلاح يف مكحلا ىلع صنت نأ دوهعلا
 . مالسإلا ةلودل يساسألا رجحلا عضو ةعاسلا

 ةماقإ عجرم لعجو .ةوقلل ةحابإلاو ىضوفلا ىلع ِهلي هللا لوسر ىضقف

 كلذ ىلإ تناكو «ةعيرشلا هذه ذفنم هلوسر ىلإو هتعيرش ىلإ يأ هللا ىلإ دودحلا

 .ءيربلاو بنذملا نيب قرفت ال ةيبصعلا ةوق ءاهدحو ةمشاغلا ةوقلا اهالوتت نيحلا

 راصنألا نم لجر نيب ةنتف تلصح هنأ :ةديشرلا ةعئارلا ةيسايسلا هفقاوم نم
 يراصنألا رصنتساف «قلطصملا ينب ةوزغ يف كلذو «باطخلا نب رمعل ريجأو

 نأ دارأ سورض بورح عقت تداكو «نيرجاهملاب ريجألا رصنتساو «راصنألاب
 نب ديز هدنعو فقوملا لغتسا دقو ماقف «نيقفانملا سأر لولس نب َيبأ نبا اهلعشي
 الإ مهعم انلثم ام اندالب يف انورقانو انورثاك دق ؟اهولعف دقَوأ لوقي غلاب مالغ مقرأ

 ّرعألا نجرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نئل هّللاو «كلكأي كبلك نّمس» لوألا لاق امك

 رم : :رمع لاقف ِكَك هللا لوسرل لولس نب يبأ نبا ةلاقم مقرأ نبا لقنف ٠ «لذألا اهنم

 سانلا ثدحت اذإ رمع اي فيكف ) : ميكحلا ديسلا لاقف .هلتقي نم هّللا لوسر اي هب

 يف شيجلاب لوسرلا لحرف «ليحرلاب رمأ نأب ىفتكا هنكلو «هباحصأ لتقي ًادمحم نإ
 راس «حبصأ ىتح مهليلو ىسمأ ىتح كلذ مهموي مهب راسو هيف لحري نكي مل تقو
 سانلاب لزن مث بعتلا مهنم لانو دهجلا مهايعأو سمشلا مهتذآ ىتح يلاتلا مهموي
 . ًاماين اوعقو ىتح ضرألا سم اودجو نأ اوثبلي ملف

 اولغشي آل نأ ءاراهنو اليل رسلا ةالاوم نم ميكحلا يوبنلا ضرغلا ناكو
 ةجيتن اهرش هللا مهاقو كلذبو «بولقلا ةعزعزو ةئتفلا ةراثإ نم عقو امب مهسفنأ
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 ب نيماسعلا رايخع نم ناكو هنا هللا دبع ملع املو «ةميكحلا ةعئارلا ةسايسلا هذهل

 نب هللا دبع لتق ديرت كنأ ينغلب هنإ :لاقو كي هللا لوسر ىلإ ءاج هوبأ لاق

 جوزخلا تملع دقل هلو .هسأرب كيتآ انأو ينرمف العاف تنك نإف .هنع كغلب اميف

 نأ يسفن ينعدت الف هلتقيف يريغ هب رمأت نأ ىشخأ ينإو «ينم هدلاوب ربأ اهب ناك ام

 نوكي اذام ىرت ,راثلا لخدأف رفاكب ًانمؤم لتقأف سانلا يف يشمي يبأ لتاق ىلإ رظنأ

 ءوده يف لوقي ؟ ؟سوفنلا عئابطب ريبخلا ميحرلا فوؤرلاو ميكحلا لوسرلا باوج

 . « انعم ماد ام هتبححص نسحنو كيبأب قفرتت لب هللا دبع اي ال قفرو

 قفانملا يبأ نبا ناك دقف «رورشلا ءرد يف ديعبلا اهرث :أ ةسايسلا هذهل ناك دقلو

 هنوركذيو عنص امب هنوذخأيو هنوفنعيو هوبتاعي هموق هيلع لبقأ ًاثدح ثدحأ املك

 . ٍةكَع هللا لوسر لوقب

 هتسايس قمع هنع هللا يضر رمعل نيبي نأ اذه يف ميركلا لوسرلا دارأ دقلو

 تدعرأل يل تلق موي هتلتق ول هّللاو امأ رمع اي ىرت فيك 7 :لاقف «ةنزتملا ةدكتملا

 :هّللا لوسرل ريدقتلاو بحلاب ضيفي مهبلقو هتلتقل هلتقب مويلا اهترمأ ول فونأ هل

 . 2« يرمأ نم ةكرب مظعأ هللا لوسر رمأل تملع دقل هّللاو

 ةيبيذحلا موي هفقوم ةديشرلا هتسايس ىلع لدت يتلا ةديمحلا لَك هفقاوم نمو

 ءمهضعب رثأت كلذلو ؛ةلذو ميض اهرهاظ يف ناك يتلا حلصلا طورش ىلع هتقفاومو

 ةمكحلل اوهبنت دق اونوكي مل نيملسملا نأل كلذ ءهنع هللا يضر رمع انديس مهنمو

 نامزلا نم ةرتف تضم نإ ام نكلو ءاهيلإ هيك رظني ناك ىتلا ةديشرلا ةسايسلاو ةليلجلا

 .ريخ نم هيلع توطنا ام ميظعو ةندهلا هذه ةيمهأ نوفشتسي نوملسملا ذخأ ىتح

 «نيملسملا نم ةكم يف نيفعضتسملا ظفح تاريخلا كلت مهأ نمو

 .رافكلاب مهطالتخال مهئامد

 «نيملسملاب مهطالتخاب شيرف رامك نم ريثك مالسإ ًاضيأ هلدئاوف نمو

 هيلع هلاوقأ نينمؤملا نم مهعامسو .مالسإلاو ناميإلا لقعم ةنيدملا ىلإ مهئيجمو

 ريغ ىلإ «ةرهابلا هتوبن مالعإو «هتريس نسحو .ةرهاظلا هتازجعمو ءمالسلاو ةالصلا

 مهدص نأ كلذ دعب نوملسملا ملعو  اجاوفأ هللا نيد يف نولخدي مهلعج امم كلذ

 هّللا لذأف .ةوقو مهل أأزع نطابلا يفو ءامضه رهاظلا يف ناك مهعوجرو تيبلا نع

 .ةيلغلا اودارأ ثيح نم اورهقو ة ةزعلا اودارأ ثيح نم نيكرشملا

 .[4 :نوقفانملا] #َنيِنِمَّدَمْل و -هلوسرلو ةَّرعلا ِهنِلو#
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 ذئب هتعاجش لامك
 لئاضفلا ةسراح اهنإ لقف تئش نإو «لئاضفلا ىمسأ نم ةليضف : ةعاجشلا

 مهيلع هءايبنأ ىلاعتو هناحبس انبر صخ دقلو ءاهسمي نأ ديري ام لك اهنع ةدئاذلاو

 قالخألا عيمج نم مهصتخا امك ؛ةعاجشلا هذه نم رفوألا ظحلاب مالسلاو ةالصلا
 ظ .بيصن مظعأب ةلضافلا

 هتداع ىلع ًايرج ةعاجشلا نم ىماسي ال يذلا ردقلا كلذب مهصتخا امنإو
 نم هاتآو «لمعلا اذهل هدعأو هأيه لمع يف ًاقولخم ميقي نأ دارأ اذإ هنأ «ةميكحلا

 ةوعد وه هيف ىلاعت مهماقأ يذلا ءايبنألا لمعو هب موقي نأ عيطتسي هب ام ةوقلا

 هبلطو هب ءاج امب هتمأ يبنلا ةهجاومب الإ نوكت ال ةوعدلا هذهو «قحلا ىلإ قلخلا
 .ادبأ هيلإ هعم عوجر ال اذبن هيلع مه ام اوذبنيو هل اوعضخي نأ مهنم

 ميركلا نآرقلا يف ءاج ام أرقيلف «ءايبنألا ةعاجش رادقم فرعي نأ بحأ نمو
 هلا ُديْشَأ نإ # :هموقل هلوق ةزعلا بر هنع يكحي - ٍهكَي دوه انديس اذهف «كلذب ًاقلعتم

 .[505 ,.55 :دوه] « نور ال مث ميج ينوُديكم وزود نم * نوير اَمَي *ىرَب ْنَأأَوُدَبْنَأَو

 يف لوقي 5١[ :ءارعشلا] 4َنْوَرَدَمَلانِإ# :هموق هل لاق امل ىسوم انديس اذهو
 .[1؟ :ءارعشلا] 4ِنيدَهَيَس قر ََمَّنِإ ةي» : ةعاجش

 لب سانلا عجشأ مهلثم أذإ وهف «ءايبنألا نم ِهِْكَي وهو سانلا عجشأ ءايبنألاف

 ىلإ نولسري هلبق ءايبنألا ناك دقو «ةفاك سانلا ىلإ لسرأ هنأل «ءايبنألا عجشأ وه

 . ةصاخ مهماوقأ

 سانلا نم ةفئاط مامأ فقي نم ةعاجشلا يف يوست نأ ىبأت ةيهلإلا ةمكحلاو

 . سانلا لك مامأ فقي نمب

 يف لاوهألا مامأ تابثلاو مادقإلاو ةعاجشلا نم مالسلاو ةالصلا هيلع ناك دقو

 اهبهو نم الإ اهومس رادقم ملعي الو دحأ اهيف هينادي ال يتلا ايلعلا ةناكملاب اهدشأ

 .ةيداهجلا هتايح لك يف تاوزغلا نم رضح ام ِهِلَي يبنلا رضح اذهلو ءهتملك تلج

 نيب هلعج يذلا رمألا :ًاعبصأ وأ ًامدق هماقم نع رخأتلاب مه هنأ ةرم هنع ظفح امو

 ال «هتراشإ ريبكلاو مهنم ريغصلا ردتبي ًاعاطم ًادئاق رودصلاو نويعلا ءلم هباحصأ
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 ااا ماا ل اال

 مهسفنأ نوري اوناك يتلا ةعاجشلا نم هنم نوري اوناك املو لب «طقف ِهّللا لوسر هنأل

 اهو ؛لاثمألا مهتعاجشب برضت تناك نيذلا لاطبألا مهيفو .ًافرص ًامدع اهل ةبسنلاب

 ةمات ةحارص يف ةقيقحلا هذهب فرتعي ههجو هّللا مرك بلاط يبأ نب يلع انديس اذ وه

 انبرقأ وهو ِهك هللا لوسرب انيتأ قدحلا ترمحاو سأبلا دتشا اذإ انك اَنإ :لوقي ذإ

 . يئاسنلاو يناربطلاو دمحأ هاور .ودعلا ىلإ

 لَو يبنلا عم انك :لوقي ذإ هنع هللا يضر رباج انديس هيكحي ام كلذ نمف

 نيكرشملا نم لجر ءاجف كي يبنلل اهانكرت ةليلظ ةرجش ىلع انيتأ املف عاقرلا تاذب

 نم :لاق ءال :هل لاقف :ينفاخت :هل لاقف هطرتخاف ةرجشلاب قلعم كي يبنلا فيسو

 .ملسمو يراخبلا هاور هّللا :لاق « ينم كعنمي

 نيعللا كلذ دش ذإ دحأ ةوزغ يف فلخ نب َيبأ عم ِةِكَي هنم ناك ام كلذ نمو

 :905 يبنلا لاقف نيملسملا نم لاجر هضرتعاف هِي هَّللا لوسر ىلع هسرف ىلع وهو

 ةضافتنا اهب ضفتناف ةمصلا نب ثراحلا نم ةبرحلا لوانتو «هقيرط اولخ يأ اذكه

 يف هنعطف كي يبنلا هلبقتسا مث ضفتنا اذإ ريعبلا رهظ نع ءارعشلا رياطت هنع اورياطت

 مهو دمحم ىنلتق : :لوقي هموق ىلإ عجرف ءارارم هسرف نع اهنم أدأدت ةنعط هقنع

 لاق دق سيلأ ؛مهلتقل سانلا عيمجب يب ام ناك ول :لاقف ءكب سأب ال :نولوقي

 . يقهيبلاو دعس نباو قازرلا دبع هاور «ينلتقل يلع قصب ول هللاو ؟كلتقأ

 ناك : :لاق هنأ هنع هللا يضر سنأ انديس نع ناخيشلا هاور ام كلذ نمو

 ةنيدملا لهأ عزف دقل ءسانلا عجشأو سانلا دوجأو سانلا نسحأ هي ِهّللا لوسر

 ةحلط يبأل سرف ىلع ًاعجار ِهيي هللا لوسر مهاقلتف توصلا لبق سانلا قلطناف ةليل

 .اوعارت ال :لوقي وهو هقنع يف فيسلاو ىرع

 موي هفقوم  ةمخض لَك هفقاوم لكو «ةمخضلا ةروهشملا ِةْنِلَِج هفقاوم نمو

 ليلقلا الإ مهنع هللا يضر هباحصأ نأ نآرقلا ىكحو ملسمو يراخبلا ىور «نينح

 ًابكار ناك ِةِْلي هنأ ىلع 2"اقفتاو ٠ .مهنع هللا يضر نيربدم ٍلئموي هنع اولو مهنم

 رافكلاو نوملسملا ىقتلا املف «هنع هللا يضر سابعلا ةياور نم ملسم ظفلو .ةلغب

 لاق ءرافكلا لبق هتلغب ضكري ِةئي هللا لوسر قفطف نيربدم نوملسملا ىلو

 . عرست ال نأ اهفكأ ِدِكَي هللا لوسر ةلغب خب ماجلب ذخآ انأو :سابعلا

 نع ملسم ظفلو «بارت نم فكب رافكلا هوجو ىمر هلي هنأ ىلع ")اقفتاو
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 بارت نم ةضبق ضبقو هتلغب نع لزن كي هنأ هنع هللا يضر عوكألا نب ةملس انديس
 الإ ًاناسنإ مهنم هللا قلخ امف مههوجو ةضبقلا كلتب ىمرو هوجولا تهاش : :لاقف
 . لجو زع هللا مهمزهف نيربدم اولوف ةضبقلا كلتب بارت هينيع الم

 مهامر نأ الإ وه ام هُنلاوف : سابعلا انديس نع ملسمل ىرخأ ةياور يفو

 هنأ ملسمل ىرخأ ةياور يفو ءًاربدم مهرمأو و اليلك مهدح ىرأ تلز امف هتايصحب

 . ةبعكلا برو اومزهنا ةبعكلا برو اومزهنا :تايصحلا كلت يمر دنع لاق
 : جرحلا تقولا كلذ يف لوقي ناك هنأ ىلع اقفتاو

 بلطملادبعنباانأ بذكالويب بن لاانأ

 «نينمؤملل تناك ةبقاعلا نأ نآرقلا ىكحو «ةامر اوناك مهءادعأ نأ ىلع اقفتاو
 . لكي هرمأب سابعلا همع ءادنب يك هيلإ هباحصأ داع نأ دعب ناك كلذ نأ ىلع اقفتاو
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 ةيبرحلا هتدايف لامك

 لدت ةريثك فقاوم ىري هئادعأل هتالماعمو هتاوزغ يف كي هتريس يف رظانلاو

 هترادإو هفرعت نسحو بورحلا بيلاسأب هتربخو هتفرعم لامكو ؛هتدايق ميظع ىلع

 وأ ةسردم يف ةيركسعلا ةسدنهلا الو ةيبرحلا نونفلا ملعتي مل هنأ عم «شويجلل

 ةيعافدلا ططخلا يفو .اهضاخ يتلا ةيبرحلا كراعملا يف روصلا كلت ىلجتتو .ةيلك

 عقاوم يف هشيج ةلق ىلع رصتنا دقل .اهنس يتلا ةيبرحلا مظنلاو ءاهمسر يتلا
 دوهيلا ىلع ىضقو ءًاحتاف تارماؤملا عبنمو موجهلا ردصم ةكم لخدو «ةريثك

 نع اوفكي ملو «هتادهاعمب ًاريثك اوردغ امدعب مهذوفن ىلع ىضق ىتح مهعبتتو
 تناك امنإو ملظو رهقو ءادتعا ةسايس هتسايس نكت ملو ءدياكملاو تارماؤملا

 .لدعو ةمواقمو عافد ةسايس

 رومألا فيرصتو ةسايسلا نسحو قالخألا لامك نيب هل هللا عمج كلذبو

 .اهعضاوم يف اهعضوو

 ةيبرحلا هتدايقو ةيركسعلا هتعارب ىلع لدت يتلا ةليلجلا ِِلَكي هفقاوم نمو

 فوفص لدعي ردب موي ناك دقف «دونجلا ضارعتساو فوفصلا ميظنت هسفنب هتياعرو
 رخآلل ريشيو مدقت اذهل لوقي ناكف «موقلا هب لدعي حدق هدي يفو هسفنب هباحصأ

 فصلا نع جراخ وهو ةّيزغ نب داوسب رم هليدعتو هبيترت ءانثأ ناك هنأ ثدحو ءرخأت

 دقو ينتعجوأ : هللا لوسر اي لاقف ءداوس اي وتسا : لاقو حدقلاب هنطب يف هنعطف

 :للاقو هنطب نع ِهللك هَّللا لوسر فشكف :لاق ,2'”يندقأف لدعلاو قحلاب هّللا كثعب

 اي لاق ءداوس اياذه ىلع كلمح ام :لاقف هنطب لبقف هقنتعاف :لاق ءدقتسا

 .كدلج يدلج مسي نأ كب دهعلا رخآ نوكي نأ تدرأف ىرت ام رضح :ِهّللا لوسر

 . ريخب هل اعدف

 نب ةماسأ هيلع ضرع دقف نيرخآ درو ًاماوقأ ليقف شيجلا ضرعتسا دحأ موي يفو

 . مهلك مهدرف مهريغو يردخلا ديعس وبأو تباث نب ديزو رمع نب هللا دبعو ديز

 ةيماحلا عضيو «مهتحنجأ بتريو هباحصأ فوفص مظني ناك دحأ موي يفو
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 رمأ نم اودجو امهم مهناكم اورداغي الأ ةامرلا رمأيو « نيملسملا ةرخؤم ىف ةمزاللا

 نونفل نيططخملا ةمدقم يف ناكف لَك هنم رماوألا اوقلتي ىتح نيلتاقملا مهناوخإ
 عاقيإب مهتميزهو ءادعألا نالذخ ىلع دعاست يتلا بابسألاب اذخآ «هقئارطو لاتقلا

 . مهيلع قيبضتلاو مهرهظ رسكو مهلمش _ تيتشتو مهنيب ةنتفلا

 نأ كلذر ؛رذنملا نب بابحلا هب راشأ ام ىلع ٍهْلَي هتقفاوم كلذ نمو

 يأرلا وه مأ ءهنع رخأتت وأ همدقتن نأ انل سيل ِهّللا هكلزنأ ًالزنمأ :لزنملا اذه
 : هّللا لوسر اي لاقف .ةديكملاو برحلاو يأرلا وه لب :لاق ؟ةديكملاو برحلاو

 روغن مث هلزننف .موقلا نم ءام ىندأ يتأن ىتح سانلاب ضهناف «لزنمب سيل اذه نإف

 لامقتف + ؛نوبرشي الو برشنف ءام و ا ءبلقلا نم هءام

 ا اع

 فوفص نيب لذخي نم هلاسرإ ناديملا اذه يف ةروهشملا ةدايقلا هفقاوم نمو

 هوعسم نب ميعن هأتأ نيح بازحألا موي يف لصح امك ءمهل ةعداخم هئادعأ

 «تعطتسا نإ انع لذخف الحا نيف تنأ امنإ كلي لاقف «تكش امب ينرمف

 . كئاهدب مهنيب قلأو ودعلا عومج تتشف بهذاف 2 ةعدخ برحلا نإف

 .مهتمب اندنع تسل تقدص :اولاق .«مكنيبو ينيب ام ةصاخو .مكايإ يدو متفرع

 دوهيلا نم ةظيرق ونب مهعم تفلاحتو ءهباحصأو لَك ىبنلا ةبراحمل .ةرونملا

 مكلاومأ هب مكدلب دلبلا  مكلثم يأ  متنأك اوسيل «كلذ ىلع ةنيدملا يف نيميقملا

 اوأر نإف مكدلب ريغب يأ  هريغب هريغ ىلإ هنم اولوحت نوردقت ال مكؤاسنو مكؤانبأو

 دمحم يأ  هنيبو مكنيب اولخو «مهدالبب اوقحل كلذ ريغ ناك نإو ءاهوباصأ ةزهن

 اوذخأت ىتح مهعم اولتاقت الف ٠ ءمكبالخ نإ هب مكل ةقاط الو ءمكدلبب - هباحصأو

 ًادمحم مهعم اولتاقت نأ ىلع مكل ةقث مكيديأب نونوكي .مهفارشأ نم ًانهر مهنم

 ءاشيرق دوعسم نب ميعن ىتأ م «يأرلاب ترشأ دقل :ميعنل اولاقف «هوزجانت ىتح

 رمأ ينغلب دق هنإو ءادمحم يقارفو مكل يدو متفرع دق :هعم نمو نايفس يبأل لاف

 :ميعن لاقف «لعفن :اولاق «ينع هومتكاف مكل احصن هومكغلبأ نأ يلع أقح تيأر
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 ءانلعف ام ىلع انمدن دق انإ دمحم ىلإ اولسرأو ءاوعنص ام ىلع اومدن دوهي نإ

 كعم نوكن مث ؛مهقانعأ برضن ًالاجر نافطغو شيرق فارشأ نم ذخأن نأ كيضريأ
 نإف :ميعن لاق ءمعث ؛امحم مهيإإ لسرأف ؟مهلصاتست ىتح مهنم يقب نم ىلع

 .ًادحاو الجر مهيلإ اوعفدت الف ًانهر مكنم نوسمتلي دوهي

 لو ىلإ نسانلا بحأو يتريشعو ىلمأ مكنإ :لاقف نافطغ تأ اعيد م ل
 «مهتمب اندنع تنأ امو تقدص :اولاقف  مكدنع قدصم انأ لب يأ  ينومهتت مكارأ

 شيرقل لاق ام لثم مهل لاقف «لعفن :اولاق «ينع اومتكاف «ميعن لاق

 دوهي ىلإ اولسرأ نافطغ سوؤرو نايفس ابأ نأ ِِكَك هلوسرل هللا عنص نم ناكو
 فخلا كله دقو «ماقم رادب انسل انإ «نيتليبقلا نم رفن يف ةمركع ةظيرق ينب نم
 انئيب امم غرفنو ادمحم زجانن ىتح «لاتقلل اودغاف  ليخلاو لبإلا يأ  رفاحلاو

 موي مويلا نإ :نافطغو شيرق ىلإ - مهيلإ ةظيرق ينب دوهي يأ  اولسرأف «هنيبو
 هباصأف ءًأثدح انضعب  تبسلا يف يأ هيف ثدحأ دق ناكو ًائيش هيف ملعن ال تبسلا

 مكلاجر نم انوطعت ىتح مكعم نيلتاقمب انسلو  اوخسم يأ  مكيلع فخي مل ام
 نأ «لاتقلا مكيلع دتشا نإ ىشخن انإف ءادمحم زجانن ىتح انل ةقث انيديأب نونوكيو
 انل ةقاط الو  ًادمحم يأ - لجرلاو انوكرتتو اهلوح امو ةكم  مكدالب ىلإ اوعجرت
 ينب ىلإ اولسرأف «قحل هب ميم ميعن مكثدح يذلا نإ هّللاو : نافطغو شيرق تلاقف . هب

 :مهنيب هللا لّذخو مهيلع اربأف .ًانهر انوطعت ىتح مكعم لتاقن ال هللاو انإ «ةظيرق
 .مهتينبأ تحرطو ءمهرودق تأفكأف ءدربلا ةديدش لايل يف حيرلا مهيلع هللا ثعبو

 . ةميزه رش مهمزهو
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 رومألا هنيمعت

 مهيلع سيبلتلاب هئادعأ ىلع
 اهل اونطفتي اليك مهنع اهيمعيو هئادعأ ىلع برحلا رومأ سبلي ِِلَي ناك دقف

 . ءامدلل نقح كلذ يفو «عمجلا يف اوديزي وأ عفدلل اودعتسيو

 اهريغب ىّرو الإ ةوزغ ديري لَك هللا لوسر نكي مل :كلام نب بعك لوقي

 . ''”ثيدحلا :كوبت ةوزغ يأ ةوزغلا كلت تناك ىتح

 هللا يضر ركب وبأو وه بكرف «شيرق رابخأ سسحتي هسفنب ماق ردب ةوزغ يفو
 امو هباحصأو دمحم نعو شيرق نع هالأسف .برعلا نم خيش ىلع افقو ىتح هنع

 انتربخأ اذإ :ِةلَك لاقف ؟امتنأ نمم يناربخت ىتح امكربخأ ال : خيشلا لاقف «مهنع هغلب

 ًادمحم نأ ينغلب :خيشلا لاق ءمعن :لاق ؟كاذب كاذأ :خيشلا لاقف «كانربخأ

 اذك ناكمب مويلا مهف ينربخأ يذلا قدص ناك نإف ءاذكو اذك موي اوجرخ هباحصأو

 نإف اذكو اذك موي اوجرخ ًاشيرق نأ ينغلبو كي هللا لوسر هب يذلا ناكملل اذكو

 شيرق هب يذلا ناكملل اذكو اذك ناكمب مويلا مهف قدص ينربخأ يذلا ناك

 مث ءام نم نحن :ك هللا لوسر لاق ؟امتنأ نمم :لاق هربخ نم عرف املف

 . ؟قارعلا نمأ «ءام نم » ام : خيشلا لاق هنع افرصنا

 ةييبدحلا حلص شيرق تضقن امل هنأ ةميكحلا ةيسايسلا ٍقكَي هفقاوم نمو

 اي :لاقف ةدملا ةدايزو دهعلا ديدجت ِةكَي يبنلا لأسي ةنيدملا ىلإ نايفس ابأ تلسرأ

 كلذلف : :ِكي لاقف دهعلا ددجأل تئجف ةيبيدحلا حلص يف ًابئاغ تنك ينإ دمحم

 ىلع نحن هللا ذاعم :نايفس وبأ لاقف ؟ثدح نم نك له :لاقف .معن :لاق ؟تئج

 . كلذ ىلع نحنف :ةَو لاقف «لدبن الو ريغن ال انحلصو اندهع

 ملو دهعلا ضقن ىلع كَ هبتاعي مل ةديشرلا ةيوبنلا ةسايسلا هذه ىلإ رظناف
 . كلذل ةدعلا نودعي الو برح يف ريكفتلل مهسوفن أيهتت ال ىتح برحلاب هدعوتي

 .هشويج عم ةكم نم بيرق ِةْكَك يبنلاو الإ اوسحأ ام مهنإف كلذلو

 .ناخيشلا هاور )١(
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 ةقرعمب همامتها

 مهدادعتساو مهددعو ءادعألا ةلاح

 مهئاقل لبق مهرابخأو
 نم رفن يف صاقو يبأ نب دعسو ريبزلاو اّيلع ِةِلَي ثعب ًاضيأ ردب ةوزغ يفف

 ٠مهنم نينثاب اونأف شيرقل ةاقس اودجوف ءهل ربخلا نوسمتلي ردب ءام ىلإ هباحصأ

 : الاق ؟مهتدع ام : لاق ءريثك :الاق ؟ هه مك : لاف «ىوصقلا ةودعلاب ىرت يذلا بيكلا

 «ةعيبر نب ةبتع :لاق ؟شيرق فارشأ نم مهيف نمف :امهل لاق مث «فلأو ةتامعست نيب

 وبأو «دليوخ نب لفونو «مازح نب ميكحو ء«ماشه نب يرتخبلا وبأو «ةعيبر نب ةبيشو
 لبقأف «مهئاربك نم ةعامج دع ىتح .«ثراحلا نب رضنلاو «فلخ نب ةيمأو .لهج

 . اهدبك ذالفأ مكيلإ تقلأ دق ةكم هذه :لاقف سانلا ىلع كي هللا لوسر

 دردح يبأ نب , هّللا دبع ِللك هجو ةكرعملا رودت نأ لبقو نينح ةوزغ يفو

 لخدف قلطناف هب هيتأيو مهربخ ملعي ىتح ميقيو مهعم لخدي نأ هرمأو ؛ .يملسالا

 نإ : : هباحصأل لوقي هنأ كلام نم هعمس اممو مهربخب ءاجو مهب فاطف مهركسع

 مهل ملع ال ًارامغأ ًاموق ىقلي ناك امنإو ةرملا هذه لبق طق ًاموق لتاقي مل ًادمحم

 نم مكءانبأو مكءاسنو مكيشاوم اوفصف رحسلا ناك اذإف «مهيلع رهظيف برحلاب

 ةبلغلا نأ اوملعا ءدحاو لجر ةلمح اولمحاو «نوفجلا ةروسكم فيس فلأ نيرشعب

 .ربخلا هربخأف ٍلكك هللا لوسر ىتأ ىتح هللا دبع لبقأف ءالوأ لمح نمل

 دقو .ءادعألا ربخ فشتكيل ةفيذح هلك ِهّللا لوسر لسرأ بازحألا موي ىفو

 ف موقلا لعف ام اهل ظمم موقي لجر نم 4 لاقف قدتخلاب ع هللا وسر

 أ مقيم املق ديب دش عوجلا ةدشو فرش هل نم مقل نم لج ا
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 بهذا ةفيذح اي : لاقف يناعد نيح مايقلا نم دب يل نكي ملف ٠ لَك هللا لوسر يناعد

 تبهذف :لاق ءانيتأت ىتح أئيش نثدحت الو نوعنصي اذام رظناف موقلا يف ة لخداف

 ًاران الو أردق مهل رقت ال «لعفت ام مهب لعفت هَّللا دونجو حيرلاو موقلا يف تلخدف

 : ةفيذح لاق ءهسيلج نم ؤرما رظنيل شيرق رشعم اي : لاقف نايفس وبأ ماقف ءءانب الو

 مث «نالف نب نالف :لاق ؟تنأ نم :تلقف «يبنج ىلإ ناك يذلا لجرلا ديب تذخأف

 كلاه دقلو ماقم رادب متحبصأ ام هّللاو مكنإ «شيرق رشعم اي :نايفس وبأ لاق

 ام حيرلا ةدش نم انيقلو هركن يذلا مهنع انغلبو «ةظيرق ونب انتفنخأو فخلاو عاركلا

 ينإف اولحتراف «ءانب انل كسمتسي الو ءران انل موقت الو ءردق انل نئمطت ام نورت

 الث ىلع هب بثوف هبرض مث ؛هيلع سلجف لوقعم وهو هلمج ىلإ ماق مث «لحترم
 ثدحت ال نأ ""يلإ ل هللا لوسر دهع الولو مئاق وهو الإ هلاقع قلطأ ام هللارف

 . مهسب هتلتقل ينيتأت ىتح ًائيش

 ربخلا هتربخأف يلصي مئاق وهو ِةللكي هللا لوسر ىلإ تعجرف :ةفيذح لاق

 . مهدالب ىلإ نيعجار اورمشناف شيرق تلعف امب نافطغ تعمسو

 انديس ةصق ريغ ناميلا نب ةفيذح انديس اهفشكل بهذ يتلا ةصقلا هذهو

 نيملسملا نيبو مهنيب دهعلا اوضقن له ةظيرق ينب ربخ فشكل تناك اهنإف «ريبزلا
 هيلع هنأ رباج نع هريغو يراخبلا ىورف ؟نيملسملا ةبراحم ىلع ًاشيرق اوقفاوو
 هنيب امك ةظيرق ينب ينعي ؟موقلا ربخب ينيتأي نم :بازحألا موي لاق مالسلاو ةالصلا

 مث انأ : ريبزلا لاقف ؟موقلا ربخب ينيتأي نم :لاق مث ءانأ :ريبزلا لاقف «يدقاولا

 نإو يراوح يبن لكل نإ :لاق مث ءانأ :ريبزلا لاقف ؟موقلا ربخب ينيتأي نم :لاق

 .ريبزلا ييراوح

 . ءايلا ديدشتب ىلإ 000
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 ديدهتلاب هذخأ
 مهب هئاقل لبق هئادعأل فيوختلاو

 لك دقوي نأ رمأ ةمطاف يداو ىلإ لصو امل هنأ كلذ ىف ِةكَي هتسايس نمو

 ابأ نأ ىتح ءران فالآ ةرشع اودقوأف ءاهترثك نم بعرتف شيرق اهارتل أران ملسم
 اهنأكل نارينلا هذه ام :لاقو «بعرلا هبلق لخد ةريثكلا رانلا هذه رصبأ امل نايفس

 .ةفرع ةليل ةريثكلا نارينلا داقيإب مهتداع ترج دق ناكو «ةفرع نارين

 رابخألا ناسسحتي «ءاقرو نب ليدبو نايفس وبأ ةليللا كلت يف جرخ دق ناكو

 فوخو مامتهاب كلذ نع ناثدحتي اراصو ءأبيجع ًاريثأت رظنملا كلذ امهيف رثأف

 نم نامألا هبلطو نايفس يبأ ةباجتسا يف ريبكلا رشالا هل ناك امم جاعزناو

 . ةكم لهأل ِةنِلي ِهَّللا لوسر
 راد لخد نم نأ نلعأ نأ ًاضيأ ةوزغلا هذه يف هتسايس ميظع نم ِةِكَي ناك مث

 .ةمكحلاو ةسايسلا ةياغ هنم اذه يف ناكف «نمآ وهف نايفس يبأ

 قيضمب نايفس ابأ سبحي نأ سابعلل هرمأ يف ًاضيأ ِهِك هتسايس تلجت مث

 ترم املك اهتيار ىلع لئابقلا ترمف ؛ .لعفف اهاريف هللا دونج هب رمت ىتح لبجلا

 مث ميلسلو يل ام :لاق «ميلس :لوقأف :سابعلا لاق ؟هذه نم سابع اي :لاق ةليبق

 ةنيزملو يلام :لوقيف «ةنيزم :لوقأف ؟ءالؤه نم «سابع اي :لوقيف ةليبقلا هب ٌرمت

 ينبلو يلام :لاق مهب هتربخأ اذإف اهنع ينلأس الإ ةليبق هب رمت ام لئابقلا تدفن ىتح

 ال راصنألاو نورجاهملا اهيف ءارضخلا بيتك يف لي هللا لوسر هب رم ىتح نال

 هروهظو ديدحلا ةرثكل ءارضخلا اهل ليق امنإو ديدحلا نم قدحلا الإ مهنم ىري

 يف ِهكَي هللا لوسر اذه تلق :لاق ؟ءالؤه نم سابع اي هّللا ناحبس :لاق ءاهيف

 . ةقاط الو لبق ءالؤهب دحأل ام :لاق ءراصنألاو نيرجاهملا

 هلك مهرصاحف مهنوصح يف اونصحت امل ريضنلا ينب عم ِلَب هلعف ام كلذ نمو
 كرتو ضعبلا وه امنإ ٍةكيدفلتأ يذلاو رانلاب قارحإلاب اهفالتإو مهليخن عطقب رمأو

 هلوق يف كلذو ءاقبإو اعطق كلذ نم ِكَك هيلع مدقأ ام ًابوصم نآرقلا لزن دقو «يقابلا

 .[0 :رشحلا] و ِنْذِإَفاَهِلوُصُأ لع دم اَهوُسَكصَر وأ ٍةَنِْل ني مّتْعََق ام : ىلاعت





 4 كلو نم اوضصقنكل بأقل ظل اَظَف تك ولَو#

 ةسايس يف هقلخ لامك
 ةماع مهل هترشاعم ميركو ةّمألاةيبرتو

 ةضاخ هياحصأو هلهألو

|] 
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 لئامشلا يف ثيدح , زمكأ

 بلاط يبأ نب يلع هيبأ نع نيسحلا ثيدح هفصو يف ءاج ام لمكأ نم

 قلَخلا ةلماعمب قلعتي اميفو «هلاوحأ نم ةلمج نع هيف ثدحت ذإ ءامهنع هللا يضر
 : لئامشلا يف روهشملا ثيدحلا يف هنع هَّللا يضر يلع لوقي «مهترشاعمو

 ردق ىلع همسقو ؛هنذإب لضفلا لهأ راثيإ ةمألا ءزج يف هتريس نم ناكو

 .«جئاوحلا وذ مهنمو «نيتجاحلا وذ مهنمو ؛ةجاحلا وذ مهنمف .«نيدلا يف مهلضف

 يذلاب مهرابخأو هنع مهتلأسم نم ''"ةمألاو .«مهحلصي اميف مهلغشيو مهب لغاشتيف

 عيطتسي ال نم ةجاح ينوغلبأو .بئاغلا مكنم دهاشلا غلبيل :لوقيو مهل يغبني

 موي هيمدق هللا تبث ءاهغالبإ عيطتسي ال نم ةجاح اناطلس غلبأ نم :هنإف اهغالبأ
 الو '”ًاداور نولخدي هريغ دحأ نم لبقي الو «كلذ الإ هدنع ركذي ال ؛«ةمايقلا

 .ريخلا ىلع ينعي  ةلدأ نوجرخيو قاوذ نع الإ نوقرتفي

 هنع ىلاعت هللا يضر ًايلع  ىبأ تلأسف :هنع هللا ىضر نيسحلا لاق
 اميف الإ هناسل نزخي لب هللا لوسر ناك :لاق ؟هيف عنصي ناك فيك ءهجرخم
 رذحيو 0 ههيلع هيلويو موق لك ميرك مركيو 2 ©9هىهرفني الو مهفلؤيو 70 هينعب

 (65) سل 5 . ّ 0 : . - .
 دقفتيو «' '”هقلخو هرشب مهنم دحأ نع يوطي نأ ريغ نم مهنم سرتحيو سانلا

 اميف مهلغشي يأ مهلغشي ؛مهتاجاح ءاضقو مهتلئسأو مهتابلط ةباجإب ًالوغشم نوكي يأ مهب لغاشتي )١(
 . مهعقنتيو مهحلصي
 كرتي ناك امو ءاهرمأ حلصيو ةمألا عفني امع ًاغراف نمزلا نم ًاءزج كرتي ِهلي ناك ام هنأ دوصقملاو

 ةمألا حلصيو مهعفنيو مهحلصي امب مهلغشي لي ناك لب لمعلا نم ةلاطبو تقولا نم غارف يف هباحصأ

 . اهعفنيو
 يف مهعفن نيبلاط ِةكَو هيلع نولخدي سانلا نأ دارملاو بلاطلا وهو دئار عمج ديدشتف مضب :داورلا )0

 .نورفظ نومركم مهو الأ ِةكَي هدنع نم نوجرخي الف مهايندو مهنيد

 .هينعي اميف الإ لي ملكتي الف يأ (5)
 .ةيذؤم تاملك وأ ةظاظف وأ ةظلغب هنع مهرفني الو هتلباقم نسحو هترشاعم ميركب سانلا فلؤي يأ 2

 .مهرومأل ًاربدم ًاريمأو مهيلع ًايلاو هلعجيو ةوافحلاو ميركتلا نم هبساني امب موقلا ميرك مركي هنأ يأ )2(

 .اهقح بتارملا هئاطعإو هميظنتو هريبدت ةمكحو ِخِلَي هرظن نسح مامت نم اذهو

 سرتحيو رومألا ماهم يف مهبرجي ملو مهربخي ملو مالسإلاب دهع وثيدح مه نيذلا سانلا رذحي يأ ()

 .ةلَو ههجو ةقالطو هتلباقم نسحو هرشب مهنع يوطي ال هنكلو مهنم
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 حيبقلا حبقيو هيوقيو نسحلا نسحيو '''سانلا يف امع سانلا لأسيو هباحصأ
 لاح لكل ءاوليمي وأ اولفغي نأ ةفاخم لفغي ال "”فلتخم ريغ رمألا لدتعم .هيهويو
 .'*”هزواجي الو قحلا نع رصقي ال "”داتع هدنع

 هدنع مهمظعأو ( ةحيصن مهمعأ هدنع مهلضفأ مهرايخ سانلا نم هنولي نيذلا

 .ةرزاؤمو ةاساوم مهنسحأ ةلزنم

 ؟ناك فيك ِهِِلَك هسلجم نع هنع هللا يضر ًايلع يأ - هتلأسف :نيسحلا لاقو

 نطوي الو «ىلاعت هللا ركذ ىلع الإ موقي الو سلجي ال ِةِكي ِهّللا لوسر ناك :لاقف

 . اهناطيإ نع ىهنيو نكامألا
 . كلذب رمأيو سلجملا هب يهتني ثيح سلج موق ىلإ ىهتنا اذإو

 نم ءهنم هيلع مركأ أدحأ نأ هسيلج بسحي ال هبيصن هئاسلج لك يطعي

 '"”فرصنملا وه نوكي ىتح هرباص ةجاح يف هضواف وأ هسلاج

 هنم سانلا عسو لق «لوقلا نم روسيمب وأ اهب الإ هدري مل ةجاح هلأس نمو

 ملع سلجم هسلجم ؛ءاوس قحلا يف هدنع اوراصو بأ مهل راصف هقلخو هطسب

 ىنثت الو "7 مرحلا هيف نبؤت الو ؛تاوصألا هيف عفرت ال .ةنامأو ربصو ءايحو

 «ريبكلا هيف نورقوي «نيعضاوتم ىوقتلاب هيف نولضافتي اوناك لب نيلداعتم «””هتاتلف
 .بيرغلا نوظفحيو ةجاحلا اذ نورثؤيو ءريغصلا هيف نومحريو

 مهدنع نيذلا سانلا لأسيف ةماع ةمألا لاوحأ نع ثحبي هنأو امك ةصاخ هباحصأ دقفتي ناك ِهِيبَي هنأ يأ )١(

 هراكملا عفر يف ىعسيو مهنزحي امل نزحيو مهرسي امل رسيو مهحرفل حرفيف حرتو حرفو ءاخرو ةدشو

 . مهنع ئواسملاو
 .لادتعالا نم ةياغ ىلع هلاوقأو ِةَِْي هلاعفأ عيمج نأ يأ (؟)

 .رومألا نم رمأ لكل أيهو ةلاحلا كلتل اهدعأ ةدع هدنع لاوحألا نم لاح لل يأ (5)

 اعفنو ًاريخ مهرثكأو ةحيصن مهمعأ هدنع مهلضفأو سانلا رابخ سانلا نم يلي هدنع نزوبرقملا يأ 0

 .ةاساوم مهنسحأ ةلزنم هدنع مهمظعأو اهايندو اهنيد يف ةمألل

 مايقلاب كي هلجاعي الو ةملاكملا تلاط امهم ةسلاجملا ىلع ربصلا يف هضوافمو هسيلج بلغ يأ هرباص 40

 . ةماسلاو للملا هل رهظي الو همالك عطقب وأ سلجملا نع

 - ىنعملاو هكاهتنا لحي الو مرتحي ام يهو ةمرح عمج : مرحلاو .بيعلا وه ةزمهلا حتفب :نبالا 030

 لك نع الوصم سلجم لب ادرس هيج رأ فاق نايت لو ىذا رح دل سا لي

 .ئبس لعف لك نعو حيبق لوق

 ا ا : تاتلفلا ع3(

 .لامكلاو
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 يف ِةيَك يبنلا ةريس نع  هنع هّللا يضر ًاّيلع - يبأ تلأسو : نيسحلا لاقو

 سيل ''”بناجلا نيل قلخلا لهس رشبلا مئاد ِةيِكَك هّللا لوسر ناك :لاقف ؟هئاسلج
 يفو . "”حاّشم الو (07تاّيع الو (*) شاحف الو (47ىا ْ الو 4و 3 . الو (2ظفب

 . حازم الو اة'حادم الو : ةحيحص ةخححسن

 كرت دق «هيف بيخي الو '''”ةيجار هنم سيؤي الو '”يهتشي ال امع لفاغتي

 ال ناك :ثالث نم سانلا كرتو .هينعي ال امو ء«راثكإلاو «ءارملا :ثالث نم هسفن

 ملكت اذإو «هباوث اجر اميف الإ ملكتي الو ءهتروع بلطي الو «هبيعي الو ءادحأ مذي
 هدنع نوعزانتي ال اوملكت تكس اذإف ءريطلا مهسوؤر ىلع امنأك هؤاسلج قرطأ

 ('''ههلوأ ثيدح هدنع مهثيدح «غرفي ىتح هل اوتصنأ هدنع ملكت نمو «ثيدحلا

 ىلع بيرغلل ربصيو «هنم نوبجعتي امم بجعتيو «هنم نوكحضي امم كحضي
 متيأر اذإ :لوقيو ''''مهنوبلجتسيل هباحصأ ناك نإ ىتح هتلأسمو هقطنم يف ةوفجلا

 دحأ ىلع عطقي الو ''*”ىفاكم نم الإ ءانثلا لبقي الو « “""”هودفرأف ةجاح بلاط

 . مايق وأ يهنب هعطقيف زوجي ىتح هثيدح

 رهاوظ هلوبقو نيلطبملا هفس نع هلفاغت قلخلا ةلماعم يف كي هبدأ لامك نمو

 .مهدصاقم ءوسو مهاياون حبق نع منت تناك نإو مهلاوقأ

 ماسلا :اولاقف ٍدِلَك هللا لوسر ىلع اونذأتسا دوهيلا نم ةعامج نأ كلذ نمو

 )١( فطعلا عيرس فطللا ريثك يأ .

 . قلخلا ئبسب هلي وه سيل يأ (0)
 . يساقلا ديدشلا عبطلا يفاجلاب سيل يأ (9)

 . حايصلاب هتوص عفري ال يأ (4)

 .حيبق مالكب ملكتي ال يأ )0(

 .اماعط الو ًاناويح الو ًاناسنإ بيعي ال يأ (5)

 .ءايشألا يف ةقياضتملا يه ةحاشملا 0
 .ايندلا تاحابم نم ءيش حدم يف ًاغلابم سيل يأ 00

 ءاسلجلا ضعب نم ردصت يتلا لاعفألاو لاوقألا نم هنسحتسي ال امع ضارعإلاو ةلفغلا رهظي يأ لفاغتي (9)

 . ءاسلجلاب اقفرو افطلت
 .ًاسيآ هلعجي ملو هءاجر عطقي مل رمأ يف هاجر نم يأ )209١(

 ) )1١ًائيجم مهلوأ وه سلجملا لهأ نم ًالوأ مالكلا يف مدقتي يذلا نأ يأ .

 ببسي اوديفتسيل ْةَو يبنلا سلجم مهروضح يف نوبغريو ءابرغلا نوبلجتسيل ةباحصلا ناك هنإ يأ (١١؟)
 . مهتلئسأ

 .اهيلإ لصي ىتح هتجاح ىلع ةجاحلا بحاص اونيعأف يأ )١1(

 )١5( طرفم الو طرفم ريغ هحدم يف براقم يأ .
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 بحي هللا نإ :ةشئاع اي ِلك لاقف «ةنعللاو ماسلا مكيلع لب :ةشئاع تلاقف «مكيلع
 هاور ءمكيلعو :تلق دق :لاق ءاولاق ام عمست ملأ :تلاق ءهلك رمألا يف قفرلا

 . 270 هحيحص ) يف ملسم

 توملا يأ «ماسلا) وهو مالسلا ريغ رخآ ىنعم نودصقي مهنأ ملعي لَك وهف

 عم مهنم هرهاظ ىلع كلذ ىرجأ هنكلو .ةراجحلا يهو نيسلا رسكب مالسلا وأ

 . «مكيلعو » باوجلا يف هلوقب نيملسملا ةمارك ظفح
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 حتا كب بسسس ااا

 ىبرقلا يوذو لهألا عم

 نهلماعيو نهحزاميو نهفطالي هلهأ رئاسو هتاجوز عم ة ةرشعلا ميرك كك ناك

 د انأو ''"هلهأل مكريخ مكريخ» :هلوقب كلذ ثح دقو «ناسحإلاو دولاب

 '”«هلهأب مهفطلأو ًاقلخ مهنسحأ ًاناميإ نينمؤملا لمكأ نم نإ » : هلوقو « يلهأل

 نيلأ ناك» : تلاقف هتيب يف الخ اذإ ِِِلك ناك فيك ةش ةشئاع ةديسلا تلئسو

 . "7 ًاكاحض ًاماَّسب سانلا
 هللا يضر ةشئاع ة ةديسلا نع ( حيحصلا ) يف يف ءاج ام هلهأل هترشاعم ميرك نمو

 ناكف «يعم نبعلي يبحاوص ناكو لَك يبنلا دنع تانبلاب بعلأ تنك :تلاق اهنع

 نهبّرسيف رتس ءارو نم وأ تيب يف نلخدو نبيغت يأ هنم نعمقني لخد اذإ ِهلك يبنلا

 بعللا يه تانبلا : فراشملا يف لاق . يعم نبعليف يلإ ةدحاو ةدحاو نهلسريف يأ -

 . لافطألا سئارعب مويلا ىمست يتلا يهو : تلق _ تلق «نايبصلا اهب بعلي يتلا روصلاو

 روص ذاختا زاوج ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا :حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 ذاختا نع يهنلا مومع نم كلذ صخو «نهب تانبلا بعل لجأل بعللا نم تانبلا

 تانبلل بعللا عيب اوزاجأ مهنأو روهمجلا نع هلقنو ضايع مزج هبو .ءروصلا

 بهذو ,نهدالوأو نهتويب رمأ ىلع نهرغص يف نهبيردتل
 . خوسنم هنأ ىلإ مهضعب

 اهعمو تانبلاب بعلت يهو اهيلع لخد ِةِلَك يبنلا نأ ةشئاع نع دمحأ ىورو

 نم كحضي لعجف :تلاق «ناميلس ليخ اذه :تلاق ةشئاع اياذه ام :لاقف داوج

 : بيرغ دمحأ مامإلا لاق ' هلو

 :مهريخل زوجي الو روصلاب بعللا اخ يضلل رد :ىنيرافسلا هلقن امك

 . '*”بوث يف ًامقر ناك ام الإو هذه الإ ةمرحم روصلاو

 .يذمرتلا امهاور ((21)

 .دعس نبأ هاور )0

 .ينيرافسلل بدألا ةموظنم حرش رظنا (5)
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 تءاج ةأرما نأ : . ديزي نب بئاسلا نع ءاج ام هلهأ عم كي هترشع ميرك نمو

 : لاق ءهّللا يبن اياال :تلاق ««هذه نيفرعت ةشئاع اي» :لاقف ِِلك هللا لوسر ىلإ

 (”١ اهتنغف كينغت نأ نيبحت نالف ينب ةئيق هذه)

 اهينغت نأ ةشئاع نم ىعدتسي يك هنإف «ةميركلا ةيوبنلا ةلماعملا هذه ىلإ رظناف

 .هب اهأدتبا امنإو كلذ يه هلأست ملو

 هرم اهقباس دقو ةشئاع هتجوز قباسي ناك هنأ هلهأ عم ٍكَي هترشع ميرك نمو

 ةشئاع ةديسلا لوقت ,كقباسأ يلاعت :اهل لاق ةرتف تضم ام اذإ ىتح يه هتقبسف

 . كلتب هذه لوقيو هوك كحضي لعجو ينقبسف «تنمسو تندب تنكو

 . ةيتيبلا مهرومأ يف مهنواعي يأ '"'هلهأ ةنهم يف ِِك ناكو

 دقف «ةفطالمو نهل ًاسينأت تاهاكفلاو حلملاب هتاجوز ثيدح ىلإ عمتسي ناكو

 رابخأ نم نمتكي ال نأ ندقاعتو ندهاعت ةأرما ة ةرشع ىدحإ ةصقل عمتسي ًاموي سلج

 تناكو ءرشو ريخ نم اهجوز لاوحأ فصت ةدحاو لك تذخأف «ًائيش نهجاوزأ

 ("”ةيانعو مامتهاب عمتسي وهو اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا هجوز هل اهيكحت يتلا

 ءءاميشلا عاضرلاب هتخأو ةيدعسلا ةميلح هتعضرمل ِةِلَي هماركإ ىفخي الو
 .اهموق ىلع ةأرما كربأ تناكف «مهلك دعس ينب مركأ امهببسبو

 .دواد وبأو دمحأ هاور 0

 . يراخبلا هاور 689

 .ناخيشلا اهاور ةصقلا ()
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 هترشع ميرك

 ثيدحلا يف سانلا عم

 . هفطاليو هيلع لبقيو هلأسي وأ هثدحي نم ىلإ ءاغصإلا لك يغصي ِجِلَي ناك

 يحنيف - أرس هملكي ينعي - هلك يبنلا َنُذَأ مقتلإ ًالجر تيأر ام :سنأ لوقي
 . '"'”يحني يذلا وه لجرلا نوكي ىتح هنع هسأر

 هفلأتي موقلا رش ىلع هثيدحو ههجوب لبقي َِك ناك :صاعلا نب ورمع لوقيو
 , ”0كلذب

 . « ةلباقملا ىف»

 ."”هلسري يذلا وه لجرلا نوكي ىتح هدي عزني ال هحفاصو ًادحأ لباق اذإ ناكو

 لاق دقو «هب بحر مداق هيلع لبقأ اذإو ءامسبت مهرثكأو .ًاهجو سانلا قلطأ ناكو

 نسحأب ةيحتلا در ملسم هيلع ملس اذإو .'*”بيطملا بيطلاب ًابحرم :هيلع مدق امل رامعل

 نع مهلأسي هباحصأ هيلإ سلج اذإو ؛بيحرت لمجأ هب بحر مداق هيلع مدق اذإو اهنم

 كلعج : :كَو هل لاق هللا دمحأ ريخب لاق اذإف تحبصأ فيك ؟تنأ فيك هلوقب مهلاوحأ

 هءاج دقو .هءاسكو هءادر هل طسبو همركأ زيزع وأ موق ميرك هيلع لخد اذإو ءريخب هللا

 ىلع دعقف ًاناكم دجي ملف هباحصأ نم هلهأب ًاّصاغ سلجملا ناكو يلجبلا ريرج ًاموي

 هلبقي لعج ههجو ىلع هاقلأف ريرج هذخأف هيلإ هاقلأو هءادر لي هللا لوسر عزنف «بابلا
 امك هّللا كمركأ كبوث ىلع سلجأل تنك ام :لاقو كي يبنلا ىلإ هب ىمرو يكبيو

 *”هومركأف موق ميرك مكاتأ اذإ : لاقو ًالامشو ًانيمي كك رظنف « ينتمركأ

 . "ربك ربك :لوقيو لاؤسلاو مالكلا يف موقلا ريبك مدقي ناكو
 نود لاحلاو لاقلا حابملا يعرشلا قالطنإلا طاسب هئاسلجل طسبب ِةَي ناكو

 .دواد وبأ هاور )١(

 .عمجملا يف اذك نسح هدانسإو يناربطلا هاور (؟)
 . عمجملا يف امك يناربطلاو رازبلا هاور

 .يذمرتلا هاور (5)

 .دصاقملا يف اذك فيعض دنسب يركسعلا هاور (5)
 .يراخبلا هاور (؟)
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 لوقي .ًامثإ نكي مل ام مهكراش رمأب اوثدحت اذإف ءهلاقب مهتبكي وأ هلاحب مهضبقي نأ
 ءانعم اهركذ ةرخآلا انركذ اذإو ءانعم اهركذ ايندلا انركذ اذإ انك :ديز نب ةجراخ

 . )انعم انعم هركذ ماعطلا انركذ اذإو

 نوكحضيف ةيلهاجلا رمأ يف نوثدحتي اوناكو ةرمس نب رباج لوقيو
 . '' اول مستبيو

 لجر هءاج هنأ كلذ نمو .مهيلع رورسلا لاخدإل هباحصأ عم حزمي ِهِكَب ناكو

 اي لاقف ءةقانلا دلو ىلع كلماح ىنإ : لِي هل لاقف  ةباد هنم بلطي يأ  هلمحتسي

 . "”قونلا الإ لبإلا دلي لهو : دلع لاقف «ةقانلا دلوب عنصأ ام : هّللا لوسر

 نحنو انتيداب ًارهاز نإ :لوقيو رهاز همسا ةيدابلا نم لجر عم حزمي ِةكك ناكو
 هورضاح ْ 0

 تءاج ةيشبحلا نميأ مأ اهل لاقي ةأرما نأ :ملسأ نب ديز نع راكب نبا ىورو

 ؟ضايب هنيعب يذلا وهأ ؟وه نم :لاقف كوعدي يجوز نإ :تلاقف كك ِهّللا لوسر ىلإ
 الإ دحأ نم ام :ِهِكَي لاقف هّللاو ال :تلاقف هينيعب ىلب :لاقف ءضايب هنيعب ام :تلاقف

 . ةقدحلاب طيحملا ضايبلا يأ - ضايب هينيعب
 ينلخدي نأ هللا عدأ هّللا لوسر اي :تلاقف ِةِلَك يبنلا تتأ ًازوجع نأ كلذ نمو

 يكبت يهو تبهذف :لاق ءزوجع اهلخدي ال ةنجلا نإ نالف مأ اي :لاقف ةنجلا

 ابرع :لوقي ىلاعت هللا نإ زوجع يهو اهلخدت ال اهنأ اهوربخأ» :ِهكي لاقف
 .ةدحاو نس يف تايواستم يأ ًابارتأ هلوق ىنعمو '””(ًابارتأ

 مهيلإ هثيدح يفو مهاقلي نيح هباحصأ هوجو يف مستبي ام ًاريثك ِهِلَي ناكو
 .مهل ةسناؤمو مهب ًافطلت

 لوقي ال :تلقف مسبت ًاثيدح ثّدح اذإ ءادردلا وبأ ناك :ءادردلا مأ لوقت

 وأ تيأر ام :ءادردلا وبأ لاقف كمالك يف كمسبت بسب يأ - قمحأ كنإ سانلا

 اثيدح ثدح اذإ ءادردلا وبأ ناكف ءمسبت الإ ًاثيدح ثدحي ِكَي هللا لوسر تعمس

 . "ولك هللا لوسرل ًاعابتا مسبت

 .نسح دنسب يناربطلاو يذمرتلا هاور ةيدمحملا لئامشلا نع هباتك يف نيدلا جارس هّللا دبع انخيش لاق )١(

 .ملسم هاور (؟)
 .دمحأو دواد وبأو يذمرتلا هاور (29)

 .يذمرتلا هاور (5)

 .يذمرتلا هاور (5)

 94/1١". ةيرادإلا بيتارتلا (5)
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 ناكو كي ِهَّللا لوسر كحضي ناك رامحب ةباحصلا نيب بقلملا هَّللا دبع ناكو

 ءامعأ لوقيف اهبحاصب ءيجي مث لسعلا وأ نمسلا نم ةكعلا يي هللا لوسرل يدهب

 نب طبيوسل مجرتو ةباصإلا يف هل مجرت بيتارتلا يف يناتكلا انخيش لاق . نمش

 باحصأو وه كحض لكي يبنلا نأ ركذف .هلاعفأ نم اياضق ركذو ىردبعلا ةلمرح

 ْ . الماك ًالوح اهنم

 مهبارحب اوؤاج ةشبحلا نأ :ثيدحلا يف ءاج ام هباحصأل هترشع ميرك نمو

 .'''هبكنم ىلع ًةئكتم يهو ةشئاعل مهيري ٍللَي ىفطصملا ناكف .دجسملا يف نوبعلي

 . "”حلاص دبع دمحم نولوقيو نوصقري ةشبحلا تناك «ةياور يفو

 :رظني وهو هيي هيدي نيب لجح ةباحصلا رابك ضعب نأ تبث دقو تلق

 . ةصوصخم ةئيه ىلع صقر وه :لجحلاو

 رفعج ماقف يِقْلَخو يقل تهبشأ :رفعجل لاق هلك يبنلا نأ دعس نبا ىور

 .كنم انأو ينم تنأ : يلعل لاق هنأ ةياور يفو .راد يأ - ِلي هللا لوسر لوح لجحف

 . "”هيدي نيبو هلوح اولجحف مهلك ةئ ةثالثلا ماقف انالومو انوخأ تنأ :ديزل لاقو

 يقارعلا لاق ءلجحف ديز ماقو لجحف رفعج ماقف دواد يبأ دنع ةياور يفو

 . لَم هيلع ركني ملو باطخلا ةذل نم كلذو يطويسلا ظفاحلا لاق «نسح هدنس

 :لاق لَك هللا لوسر نأ هَّللا دبع نب بلطملا نع يقهيبلا جرخأ دقو :تلق

 . ةظلغ مكنيد يف ىرأ نأ هركأ ينإف اوبعلاو اوهلأ

 نوبحي راصنألا نإف وهل نم مكعم ناك له هتعفر ةشئ ةشئاع نع مكاحلا جرخأو

 وهللاب تأدص اذإ اهالجو «تمئس اذإ سفنلا حيورت بلطل ليلد اذه يفو ءوهللا

 . مسبتلا وه ٍةِلك هكحض رثكأ ناك دقو .حابملا بعللاو

 ًانايحأ ناكو .'””وههسوؤر حسميو مهيلع ملسيو نايبصلا فطالي كي ناكو

 اذك هلف ّيلإ قبس نم :لوقي مث سابعلا ينب ريثكو هللا ديبعو هَّللا دبع ”فصي

 .©0ههلبقيو مهمزتليف ْهَِلَي هردصو هرهظ ىلع نوعقيف هيلإ نوقبسيف :لاق ءاذكو

 . يراخيلا هاور )0010(

 . :حتفلا رظنا دنسملاو دمحأ هاور 6

 .هدئاوز يف نابح نبا هاور نيدلا جارس هللا ديع انخيش لاق 2(

 .دحاو فص يف مهلعجي يأ )0(

 .٠ نسسح دانسإب دنسملا يف دمحأ هاور )3(
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 نم نوملعي امل هب ًاحرف هتيب لهأ نم نايبصلا هاقلت رفس نم عجر اذإ ناكو

 . ل هفلخ هفدري اذهو هيدي ىلع اذه لمحي ناكف «هتقفشو هفطل

 لوقي .ةماركو ةماخف مهعفرأو أبدأ مهمظعأو ًاراقو سانلا ّدشأ كي ناكو

 .''”هفارطأ نم ًائيش جرخي داكي ال هسلجم يف سانلا رقوأ ِكَك ناك :ديز نب ةجراخ

 .هرفظ عطق وأ هفنأ طاخم وأ همف قازب نم يأ  هفارطأ نم ًائيش جرخي ناك ام هنأ ىنعمو

 ةلماعملا يف

 امل يشاجنلا دفو مدخي هسفنب ماق دقو ماركإ لضفأب ماركإلا ئفاكي ِهِيكَي ناك
  مهماركإو مهتفايضب مايقلا كيفكن يأ - كيفكن نحن : هباحصأ هل لاقف .هوؤاج

 . 2” (؟مهئفاكا نأ بحا انأو نيمركم انباحصأل اوناك مهنإ) هلت لاقف

 هعم لمع ناسنإل فورعملاو ليمجلا ركني الو ناسحإلا عيضي ال ِِكَي ناكو

 مركأ دقو لمجأو مركأو نسحأ وه امب هلباقيو هل هركذي ًاليمج هعم عنص وأ ًافورعم

 امل ةميلح تنب ءاميشلا هتخأ مركأو عاضرلاب هل مهماركإل مهنع افع نزاوه ةليبق
 .هل اهتناضحب هتمركأ اهنأل تدفو

 يذلا اهناسحإو اهفورعمل ةجيدخ ةديسلا ةجوز براقأو هءاقدصأ مركي ناكو
 ةشير ِةَْو هتيحل ىلع بويأ وبأ ىأر دقف «كلذ نم لقأ ىلع ركشي ناك لب هاسني ال

 بطخأ نب ورمع ىأرو "”هركت ام كنع هللا عزن :ِلَي هل لاقف اهذخأف ردتباف

 اهذخأف ردتباف ِهِلَي هبرشيس يذلا  ءاملا حدق يأ - حدقلا يف ةرعش يراصنألا

 نيعست نبا وهو ارمع تيأرف :يوارلا لاق .هلمج مهللا :هل لاقف حدقلا نم اهلازأو

 .'* 'ءاضيب ةرعش هتيحل يف سيلو ةنس
 هماركإ ةلباقم يف اذهو «ماشه نب يرتخبلا يبأ لتق نع ِهكَك ىهن ردب موي يفو

 مشاه ىنبل ثعبي ناك لب هل هئاذيإ مدعو ِةْيكَك هللا لوسر نع هبذو «ةكمب نيملسملل

 ميرك هوعد :نايفس وبأ لاق لهج وبأ همال املو «ةريثكلا ةمعطألاب بعشلا يف اوناك امل

 . كك هتذبانم يف شيرق اهتبتك يتلا ةفححصلا ضقن يف ىعس دقو ء«همحر لصو

 دقفتي لَو ناكو : ةلاه يبأ نب دنه لوق هفصو يف رم دقو هباحصأ دقفتي يكلي ناكو

 . هنع مهتبيغ لاح مهنع لأسي ناك هنأ ىنعملاو «سانلا يف امع سانلا لأسيو هباحصأ

 .ليسارملا يف دواد وبأ هاور )١(

 .لئالدلا يف يقهيبلا هاور (6)

 . ةورملاو افصلا نيب فوطي ناك هنأ هيفو عمجملا يف اذك يناربطلا هاور )م

 .يناربطلاو دمحأ هاور (5)



 1١" لماكلا ناسنإلا هِي دمحم 211

 ناك نإف ءهنع لأس مايأ ة ةثالث هناوخإ نم لجرلا دقف اذإ ِةَيِكك ناك : سنأ لوقيو

 . ''”هداع ًاضيرم ناك نإو «هراز دلبلا يف  ًارضاح يأ  ًادهاش ناك نإو هل اعد ًابئاغ

 ةرايز رثكي ناكو «مهيلع رورسلا لخديلو مهمركيل هباحصأ روزي كلي ناكو
 . هتالص عضومب نوكربتيف هتكرب مهلانتل "”هروزي نم تيب يف يلصي دقو ”راصنألا

 . 7 ”وهزت ئانج دهشيو مهاضرم دوعيو نيملسملا ءافعض روزي ناكو

 :مهل لوقيف قيضو رقف نم هيف مه ام مهيسنيو مهرطاخ ربجي امب مهرشبيو
 ةنجلا نولخدت ةمايقلا موي ماتلا رونلاب نيرجاهملا  ءارقف يأ  كيلاعص اي اورشبأ

 . ةنس ةئامسمخ كلذو موي فصنب سانلا ءاينغأ لبق

 اميلح ءردصلا عساو «عضاوتلاو ءايحلا ديدش سانلل هترشاعم يف ِِكَي ناكو

 يف هّللا قلخ لدعأ «نيرباصلا ربص هربص قوفي ًارباص ءًاميحر اوفع ءاميرك

 قش نإو دعولاب يفويو .دهعلا نسحيو دولا ظفحي .قلخلا قوقحو هللا قوقح
 . لاحلاو لاقملا فيطلب هتظلغ لباقيو هفطاليو يبارعألا ةوفج لمحتيو «هيلع كلذ

 ةقثلا مامتب مهرعشي مهل هتلماعمو هباحصأل هترشاعم ةقيرط يف كي ناكو

 . مهترواشمب كلذو مهسفنأب دادتعالاو «مهسفنأب

 باخ ام :هلوقو 00 .متؤم راشتسملا :هلوقب يماسلا ًأدبملا اذه ىلع ثحيو

 . '''راشتسا نم مدن الو راختسا نم

 . هلع يبنلا نم هباحصأل ةرواشم رثكأ ًادحأ تيأر ام :ةريره وبأ لوقيو

 . شيرق ءاقلل ردب موي يف اهنم رومأ ةدع يف هباحصأ ٍةِكَي رواش دقو

 دحأ يف مهرواشو .ردب موي هيف نولزني يذلا ناكملا يف مهرواش هنأ اهنمو

 يف قدنخلا موي مهرواشو .ءجرخف جورخلاب مهرثكأ راشأف دعقي وأ جرخي له
 هذخأ نسح يأرب اوراشأ اذإو ءّيلع اوريشأ :كفإلا ةصق يف لاقو ؛ةحلاصملا

 ءهتمهل أطيشنتو .هبحاصل ًاميركت هنسحو هبوص كلذ نلعأو ا

 . ةربخلا عضاوم يف هفقومل ًاريدقت

 .عمجملا يف اذك ىلعي وبأ هاور )١(

 .هنسحو يذمرتلا دنع هوحنو دمحأ هاور (؟)

 .درفملا بدألا يف يراخبلا هاور 2

 .ىلعي وبأو مكاحلا هاور (4)

 . نئسلا يف هلصأو دمحأ مامإلا هاور (5)

 . هفعض يوقت ةريثك دهاوش هلو طسوألا يف يناربطلا هاور 050
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 رطاخلل هربج

 . سوفنلل هبيبطتو رطاخلل هربج قلخلا ةلماعم يف ِةَْك هبدأ لامك نم

 ةرجهلا الول : ةكَو هلوق كلذ يف هفقاوم نمو .ةروهشم كلذ يف دك هفقاومو

 لئاضف باتك ىف ةريره ىبأ نع هدنسب يراخبلا هاور .راصنألا نم أرمأ تنكل

 . ةباحصلا

 امك مهيلإ تبستناو مهمساب تيمستل وأ ةنيدملا مهراد ىلإ تبستنال ىنعملاو

 ىلعأ يهو كلذ نم تعنمف تقبس ةرجهلا ةيصوصخ نكل .«فلحلاب نوبسانتي اوناك

 ءانثلاو مهسوفن ةباطتساو مهفلأت كلذب هدارم نأ مولعمو ءاهريغب لدبتت الف فرشأو

 عنتمي هنأل هئابآ بسن نع لاقتنالا دارملا سيلو «مهرطاوخ ربجو مهنيد يف مهيلع

 . باسنألا فرشأ مالسلاو ةالصلا هيلع هبسنو اميس ال ًاعطق

  .هردق ردقي ال اميظع ارورس مهياع لخدأو مهرطاوخ

 يداو تكلسل ًابعش وأ ًايداو راصنألا تكلسول :مكتويب ىلإ لي هللا لوسرب

 . بقانملا ىف يراخبلا هاور .مهبعش وأ راصنألا

 ىتح اوربصاف ةرثأ يدعب نوقلتس مكنإ :هل لاقف بولطملا كلذ ىلع لصحتي

 ةرثا يدعب نوقلتس هلوق ىنعمو .«بقانملا يف يراخبلا هاور ء«ضوحلا ىلع ىينوقلت

 . ةيانع مدع يأ

 ةزمح ةنبا مهتعبتف ءاضقلا ةرمع يف ةكم لخد امل ِةككَك يبنلا نأ كلذ نمو

 ةمطافل لاقف اهديب ذخأف هنع هّللا يضر يلع اهلوانتف ءمعاي مع اي :لوقت

 .اهيلمحا كمع ةنبا كنود : اهنع هللا يضر

 ةنبا يهو اهب قحأ انأ :يلع لاقف رفعجو ديزو ّىلع اهيف مصتخاف : لاق

 اهب ىضقف يخأ ةنبا :ديز لاقو «يتحت اهتلاخو يمع ةنبا :رفعج لاقو ٠ يمع
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 سا ل لااا ص محم ل اا

 يف يراخبلا هاور ءانالومو انوخأ تنأ :ديزل لاقو ءيِقْلُحو يِقْلَخ تهبشأ :رفعجل

 . نيلجرلا ىضرأو رفعجل مكحف .«حلصلا باتك

 ديز نب ةماسأ هاور ام وهو رخآ ًاببس ثيدحلل نأ ديفي ام ىرخأ ةياور يف ءاجو

 ىلإ مكبحأ انأ : :رفعج لاقف ةثراح نب ديزو رفعجو يلع عمتجا :لاق هيبأ نع

 مكبحأ انأ :ديز لاقو لي هللا لوسر ىلإ مكبحأ انأ :يلع لاقو هل هللا لوسر

 اوؤاجف ةماسأ لاق .هلأسن لي هللا لوسر ىلإ انب اوقلطنا :اولاقف هل هللا لوسر ىلإ

 لوقأ ام .ديزو ىلعو رفعج اذه : :تلقف ءالؤه نم رظناف جرخأ :لاقف هنونذأتسي

 «ةمطاف :لاق ؟كيلإ بحأ نم هَّللا لوسر اي :اولاقف اولخدف مهل نذئا :لاقف «2"”يبأ

 يقلخ هبشأو يقلخ كقلخ هبشأف رفعج اي تنأ امأ :لاقف لاجرلا نع كلأسن :اولاق

 تنأو كنم انأو يدلو وبأو ينتخف ىلع اي تنأ امأو «يترجشو ينم كنإو كقلخ

يف اذك دمحأ هجرخأ) : يلإ موقلا بحأو يلإو ينمو يالومف ديز اي تنأ امأو « ينم
 

 .رورسلا مهيلع لخدأو عيمجلا رطاوخ ربج دق كت هارت تنأف (ىبقعلا رئاخذ

 يناربطلا هاور ثيدح وهو «تيبلا لهأ انم ناملس :ٌويَو هلوق كلذ نمو

 ا .(6 5/0 افخلا فشك يف اذك) فيعض هدنسو مكاحلاو

 )١( همساب (ديز) تلق لب يبأ ءاج لقأ مل ينإ ةماسأ لوقي .
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 بيدأتلاو باتعلا ىف

 تضتتقا اذإ هلمعتسي ِهِكَي ناك دقو «بيذهتلاو بيدأتلا قرط نم قيرط باتعلا
 بيلاسأو ةفلتخم ًاقرط باتعلا ىف كلسي ناك ِةِلكَي هنكلو هيبنت وأ ةيبرتك كلذ ةجاحلا
 ًانيحو «ةراشإلاب ةرات بتعي هارتف «تايضتقملاو لاوحألا اهيف ىعاري ةددعتم

 رجهلاب نوكي دقو ءضارعإلاب ًاضيأ نوكي دقو «ةمصاخملاب رخآ ًانيحو «ةرابعلاب
 . بضغلا راثآ نم فيرشلا ههجو ىلع رهظي امب نوكي دقو «كرتلاو

 املو «نيرفصعم نيبوث سبل دقو رمع نب هللا دبع ًاموي ىأر ِةِكَي هنأ كلذ نمو
 .[ملسم هاور] ؛«اذهب كترمأ كمأ» :ِهكَي هل لاق هنع ايهنم كلذ ناك

 «فورعملا نايبو رمألا حالصإ يف ًايفاك ناك هنأل باتعلا نم عونلا اذهب ٍةِيلَي ىفتكاف

 .نيبوثلا قرحأ نأ الإ هنم ناك ام هتيب ىلإ عجر امل رمع نبا نأ تبث هنإف كلذلو

 الإ عفتني ال هنأ وأ كلذ ىلإ جاتحم بتاعملا نأل ال باتعلا يف ِةْلَي دتشي دقو
 يف عقو امك كلذو «ةيماسلا يناعملا نم رخآ ىنعم ةظحالمل نكلو «ةدشلا بولسأب
 لاطأف ًامامإ هموق دجسم ىف ًاموي ىلص ًاذاعم نإف هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم ةبتاعم
 ذاعم ملع اًملف «فرصناو ةالصلا عطقف ةجاح وذ نيلصملا يف ناكو ًادج ةالصلا
 هنأل ًادج ًاريطخ ناك دهعلا كلذ يف فصولا اذه لثم نأ مولعم  قفانم هنإ لاق هنع

 وكشي بارطضاو جاعزناو قلق يف وهو ءاج نأ الإ لجرلا نم ناك امف ءرفكلا ينعي
 : هلوقب ًاديدش ًاباتع ًاذاعم كي بتاعف «قافنلاب هل هماهتا ىفو ةالصلا ليوطت ىف ًاذاعم
 ًاربج كلذ ناكو ءذاعم اي تنأ ناتفأ ءذاعم اي تنأ ناتفأ ءذاعم اي تنأ 2'”ُناّئفأ

 نأب نايبلا درجم هيف يفكي ةالصلا ليوطت نإف الإو هاوكشب ًامامتهاو لجرلا رطاخل
 . مارحلاو لالحلاب سانلا ملعأ نم وهو ذاعم لثم عم ًاصوصخ ففخيلف مأ نم

 لاق رذ ابأ نإف ءهنع هللا يضر رذ يبأل ةدشب ِكَك هباتع بابلا اذه نمو
 لاق نأ الإ ِةِكَي هنم ناك امف ِةِِيكَي ىفطصملا ةرضح ىلإ هاكشف ءادوسلا نبا اي :هدبعل

 )١( ةنتفلا نم ءاتلا ديدشتب ؟تنأ ناتفأ .
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 دقو ءرذ يبأ قح يف ديدش باتع اذهو ءهمأب هتريعأ ةيلهاج كيف ؤرما كنإ :هل

 دقو ءًايكاش ءاج يذلا مداخلا كلذ لاح ظحال للك هنكلو ءًايفاك كلذ نم لقأ نوكي

 هرطاخ ربجي نأ كي دارأف سانجألاو ناولألا نيب قرفي ال يذلا مالسإلا لظ يف نمأ

 .هاوكشو هلاحب همامتهاب هرعشيو هسفن يضريو

 دعم صوصخم نجس و يبنلل نكي ملو نجسلا بيدأتلا يف ِهكَي هقرط نمو

 قيوعت نجسلا ىنعم ناك امنإو «هنع هللا يضر ركب يبأ دهع يف كلذكو كلذل أيهم
 دجسم وأ تيب يف ناك ءاوس هسفنب فرصتلا نم هعنمو صخشلا

 (حيحصلا» يف «ةمهت يف ًالجر سبح لَو يبنلا نأ هدنسب دواد وبأ ىور دقف
 . دجسملا يراوس نم ةيراس يف هطبرب لاثأ نب ةمامث سبح لكي هنأ

 ثراحلا تنب راد يف ةنيدملاب ةظيرق ينب سبح ِهكَي هنأ ةيبلحلا ةريسلا يفو
 ا ا . مهلتق مث راصنألا نم ةأرما

 قحتسي يذلا صخشلا ةمزالم هيلع هليكو وأ مصخلا سفن ىلوتي دقو

 أ :لاق هيبأ نع بيبح نب سامرهلا نع هجام نباو دواد وبأ ىور دقف « سبحلا

 لعفت نأ ديرت ام ميمت ينب اخأ اي : يل لاق مث همزلا : يل لاقف يل ميرغب ِهِكَي يبنلا

 رمع ىرتشا مث ءركب يبأو ْهْكَي هللا لوسر دهع ىلع سبحلا وه ناك اذهو كريسأب

 . ''”انجس اهلعجو ةكمب ًاراد هنع هَّللا يضر

 دلجو ا"”دمعتم هدبع لتق نم دلج دقف «برضلا بيدأتلا يف ِةِلك هقرط نمو

 ." روهشم كلذ ربخو كفألا ةصق يف ملكت نمو ةئاثأ نب حطسم

 يبأ نب مكحلا ىفن هنأ تبث دقو «يفنلاب بيدأتلا بيدأتلا يف ِةِلَي هقرط نمو

 .ماع بيرغتو ةئام دلج ربكلاب ركبلا :لاقف كلذب رمأو ؟*”فئاطلا ىلإ صاعلا

 يذلا ثنخملا ىلع مكح اذكو «بيرغتلاو دلجلاب ىنز يذلا ريجألا ىلع ىضقو
 . ءاسنلا ىلع لخدي ناك

 دحأ كلام نب بعك ةصق نم كلذ تبثو نارجهلا بيدأتلا يف َِيلك هقرط نمو

 عيبرلا نب ةرارمو ةيمأ نب لالهو بعك مهو كوبت ةوزغ نع اوفلخت نيذلا ةثالثلا

 .مهرجهب رمأو مهملكي ملو ِةِكَي مهرجهف

 )١( هنع هّللا يضر رمع ةمجرت يطويسلل ءافلخلا خيرات رظنا .

 .عالطلا نبال ِةْكَي لوسرلا ةيضقأ رظنا (؟)

 ) )6.باعيتسالاو ةباصإلا يف هتمجرت رظنا
 ) )5.ةباصإلاو باعيتسالا يف هتمجرت رظنا
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 :هلوقب نآرقلا هنع ربخأ ام مهل هباحصأو ىفطصملا رجه نم اوساق دقو

 «ولِإ الإ هلأ نم اكلم اّل نأ اوُنَطَو رهَسفْنأ َمِهْتَلَع َتَقاَضَو ْتَبْحَر اَمِي ٌضْراْلا ْمِهِلَع َتفاَض#
 ١١4[. :ةبوتلا]

 اناكم نودجي الف اهتعس يأ  اهبحر عم يأ - تبحر امب :ىلاعت هلوق

 مهسفنأ مهيلع تقاضو «مهرمأ يف مهتريحل ليثمت اعزجو اقلق هيلإ نوئئمطي

 .سناأ الو رورس اهعسي الف مهتبوت ريخأتب ةشحولاو مغلل مهبولقو

 يفو فرعأ يتلاب يه امف ضرألا يسفن يف تركنت ىتح بعك ثيدح ىيفو
 نيزحلا هدجي اذهو فرعت ىتلا ناطيحلاب ىه ام ىتح ناطيحلا انل تركنتو :ةياور

 لجولا دشأ اولجو ىتح ةياور يفو هسفن يف هدجي دق ىتح ءيش لك يف مومهملاو

 . نابهرلا .لثم اوراصو

 ةصق يف كلذو نيعألا لمسو لجرألاو يديألا عطقب بذع هِي هنأ تبثو

 لكع نم سانأ مدق :لاق سنأ نع يراخبلا اهاور يتلا ةحيحصلا ةريهشلا نيينرعلا

 اوبرشي نأو حاقلب ٍهْ# لوسرلا مهل رمأف اهومخوتسا يأ ةنيدملا اووتجاف ةنيرعو
 ءاجف «معنلا اوقاسو ِةكَك يبنلا يعار اولتق اوحص املف اوقلطناف اهنابلأو اهلاوبأ نم

 عطقب رمأف مهب ئيج راهنلا عفترا املف مهراثآ يف انمقف راهنلا لوأ يف ربخلا

 (ءادوس ةراجح تاذ ضرأ) ةرحلا يف اوقلأو مهنيعأ تلمسو مهلجرأو مهيديأ

 ليقع ةياور نم ةناوع يبأ نبا دنعو ءاوتام ىتح ةياور يفو .نوقسي الف نوقستسي

 مهتبوقعف اظوفحم ناك نإف نينثا لمسو نينثا عطقو نينثا بلصف هيف سنأ نع

 قرحأ اذإ باب هبيوبتب داهجلا باتك ىف يراخبلا راشأ ةياورلا هذه ىلإو ءاعرلا نيعأ

 ؟قرحي له ملسملا كرشملا

 هيلع هنأ كلذو فلخ نب ّىبأ لتقف ةفيرشلا هديب لتقلا رشاب ِةَلِكَي هنأ تبثو

 هنعطف مالسلاو ةالصلا هيلع اهذخأف ةمصلا نب ثرحلا دي نم ةبرحلا لوانت مالسلا

 .تامف هعالضأ نم اعلض رسكف هسرف نع اهب عقو هقنع يف ةنعط

 هلقن اذه الإ هديب لتقي مل مالسلا هيلع هنأ هتريس يف يلبابلا ظفاحلا ركذو
 . بهاوملا ىلع يناقرزلا

 متاح نب هللا دبع نع ماشه نبا ىور .مدهلاو قارحإلاب لَك بذع هنأ تبثو
 مليوس تيب يف نوعمتجي نيقفانملا نم اسانأ نأ ٍةِكَك هللا لوسر غلب :لاق هيبأ نع
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اااا-ت-ان7ن7تلسللسل بحل

 ةشسسا

فن يف هللا دبع نب ةحلط ِهِ# ثعبف كوبت نع سانلا نوطبثي يدوهيلا
 نأ هرمأو ر

 . لعفف مليوس تيب مهيلع قرحي
لسرأف ءامسلا نم رارضلا دجسم ربخ مالسلا هيلع هءاج كوبت ةوزغ ىفو

 

 نب نعمو مشخدلا نب كلام اعدف هوقرحيو هومدهي نأ مهرمأو هباحصأ نم ةعامج

 اجرخف هقرحأو همدهاف هلهأ ملاظلا دجسملا اذه ىلإ قلطنا :لاقف ينالجعلا يدع

 .هاملهو هاقرحف

 . مهارق قرحأو ريضنلا ينب لخن كي يبنلا عطق دقو
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 ةمألل هتيبرت لامك

 نآرقلا ميلعتب هلك هتيانعو

 ءراغصلا نايبصلل ةبسنلاب ًاصوصخ ةميظع ةيانع نآرقلا ميلعتب لَك يبنلا ىنتعا
 هللا نأ داقتعا ىلإ راغصلا هجوتي نأ لجأل ىهو ىربك ةدئاف كلذ ىف نأ كشاالو
 مهبولق يف نآرقلا حور يرست نأ لجألو , ىلاعت همالك اذه نأو ءمهبر وه ىلاعت

 ذنم نآرقلا دئاقع لفطلا نقلتي نأ لجألو .مهساوحو مهكرادمو مهراكفأ يف هرونو
 ءاهتنالاو هرمأوأب رامتئالاو هب قلعتلاو نآرقلا ةبحم ىلع بشيو أشني نأو ءرغصلا

 .هجهانم ىلع ريسلاو هقالخأب قلختلاو هيهانم نع

 نم لصأ كلذو «نآرقلا نايبصلا ميلعتب ةمألا هذه يف نوبرملا ىنتعا كلذلو
 نكمت لبق ةمكحلا راونأ مهبولق ىلإ قبسيو ةرطفلا ىلع نوؤشنيف مالسإلا لوصأ
 : لئاقلا لاق امك لالضلاو ةيصعملا رادكأب اهداسو اهنم ءاوهألا

 انّكمتف ًايلاخ ًابلق فداصف ىوهلا فرعأ نأ لبق اهاوه يناتأ

 مهميلعتو مهنيب نآرقلا ةءارق مهمالسإ دعب بارعألا دوفو ىلع طرتشي ِةِْكَج ناكو

 . نينذؤملا ةماقإو نيدلا رمأ

 نايبصلا ميلعتب مهدعب حلاصلا فلسلاو مهنع هللا يضر ةباحصلا ءانتعا ىفو

 باستكال ةقداص ةعراسمو هرمأل ةلماك ةباجتسا هيلي ىفطصملا هيلع ناك امل

 هنبا مّلع نم : مهل لاق ذإ كلذ لعف نمل هّللا نذإب اهنمض يتلا تاكربلاو تاريخلا

 ةروص ىلع هللا هثعب - بلق رهظ نع يأ  ًارهاظ هايإ هملع نمو هل رفغ ًارظن نآرقلا
 ةجرد اهب بألا لجو زع هللا عفر ةيآ أرق املكف ؛أرقإ :هنبال لاقيو ردبلا ةليل رمقلا
 .«نآرقلا نم هعم ام رخآ ىلإ

 نم ام :لاقو . . .هفرعأ مل نم هيفو :يمثيهلا لاق ءسنأ نع يناربطلا هاور
 لهأ هب هفرعي ةنجلا يف جاتب ةمايقلا موي هوبأ جوت الإ ايندلا يف نآرقلا هدلو ملعي لجر
 مامإلا دنع ةياور يفو .ةريره يبأ نع يناربطلا هاور «ايندلا يف نآرقلا هدلو ميلعتب ةنجلا
 :نالوقيف - ايندلا امهب ردقي ال يأ  ايندلا امهل موقت ال نيتلح هدلاو يسكي هنأ :دمحأ

 .امكدلو ميلعتب :يناربطلا ةياور يفو «نآرقلا امكدلو ذخأب :لاقيف ؟اذه انيسك مب
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 نادّلولا ميلعت نأ ملعا :نادّلولا ميلعت لضف يف ةمدقملا يف نودلخ نبا لاقو

 مهراصمأ عيمج يف هيلع اوجردو ةلملا لهأ هب ذخأ نيدلا رئاعش نم راعش نآرقلا

 نارقلا راصو «نآرقلا تايآ نم هدئاقعو ناميالا خوسر نم بولقلا هيف قبسي امب

 تصتخا :لاق مث «تاكلملا نم دعب لصحي ام هيلع ينبني يذلا ميلعتلا لصأ

 نونج نم دلولل ضرعي ام ةيشخو كربتلل ًاراثيإ نآرقلا ةسارد مدقتب ةيمالسإلا دئاوعلا

 .نآرقلا هتوفيف عطاوقلاو تافآلا نم ابصلا

 ال يذلا باتكلا وهو .رشبلا اهلوانت فراعملل ةرئاد عسوأ وه ميركلا نآرقلاو

 ميظعلا ناويدلا وهو .ديمح ميكح نم ليزنت هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي

 0 : ىلاعت لاق امك مولعلا عيمج هنم اوطبنتساو مالسإلا لهأ جرختسا يذلا

 ون لكل ادي بكل كَل الربو :لاقو ["8 :ماعنألا] # ِءَّْس نم ٍبّتِكْل

 0 هللا لوسر اي اهنم جرخملا ام :ليق «نتف نوكتس :ِلكَي لاقو [84 : لحنلا]

 . يذمرتلا هاور  مكنيب ام مكحو مكلبق ام ربخو مكدعب ام أبن هيف هّللا باتك

 . كلذب فرتعا دقو رشبلا اهفرع فراعم ةرئادو ةعوسوم لوأ وه لب

 هاريجه هذختاو هتيبرتب ىدتهاو هيدهب ىبرتو نآرقلا ةسردم يف أرق نم لوأو

 :ةهي هلوقل نيبيجتسم هميلعتو نآرقلا ملعت ىلع اولبقأ نيذلا ماركلا ةباحصلا

 - ليللا يف يأ هب ماقو هأرقف هملعت نمل نآرقلا لثم نإف هوؤرقاف نآرقلا اوملعتا

 ملعت نم مكريخ )» :كُي هلوقو 2ناكم لك يف هحير حوفي أاكسم ٌوشحم بارج لثمك

 .(مكلضفأ نإ :ةياور يفو .يراخبلا هاور « همّلعو نآرقلا

 همظعبف هقح فرعيل ميركلا نآرقلا لماح بادآ نآرقلا عم مهملعي ِْيلي ناك دقو

 ال هنأ ريغ هيبنج نيب ة ةوبنلا جردتسا دقف نآرقلا أرق نم» :مهل لوقي ناكف همرتحيو

 لهج نم عم لهجي الو دجو نم عم دجي نأ نآرقلا بحاصل يغبني ال «هيلإ ىحوي

 .هدانسإ ححصو مكاحلا هاور هللا مالك هفوج يفو
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 نارقلا ريسفت

 ناك دقف «ميظعلا هللا باتك ريسفت ةيوبنلا ملعلا ةقلح يف هب ينتعي ناك اممو
 ام» : :مهل لوقي يذلا وهو ميركلا نآرقلا تابآ ضعب هسفنب مهل رسفي لي ىفطصملا

 اور ةهدنط نميف هللا مهركذو ةكئالملا مهتفحو ةمحرلا مينيشخر ةيكسلا يبلع

 . (هحيحص ) يف ملسم

 احيحصت ضعب ىلع مهضعب ةءارق سرادتلا :«ةاكشملا حرش 7 يف يراقلا لاق

 . هيناعمل افشك وأ هظافلأل

 0 نافتإلا يف يطويسل ركذ دقو

 هالكلا ىوحف لدف اهرسفي نأ لبق رضبق ل هللا لوسر نو .ةلالكلا ةيا لزن ام

 ةعرسل ةيآلا هذه مهل رسفي مل هنأو «لزن ام لك مهل رسفي مالسلا هيلع ناك هنأ ىلع

 .هجو اهصيصختل نكي مل الإو اهلوزن دعب هتوم

 نم ًائيش رسفي يلب هللا لوسر ناك ام :تلاق ةشئاع نع رازبلا هجرخأ ام امأو

 . ريثك نبا ظفاحلا لاق امك ركنم ثيدح وهف ليربج نهايإ هملع تايآ الإ نآرقلا

أسف هيلع نلكشأ تالكشم تايآ ىلإ تراشأ اهنأ ىلع هريغو ريرج نبا هلوأو
 هللا ل

 . ليربج ناسل ىلع هيلإ لزنأف نهنع
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 مي بي سسللىلىلدل ا

 رابخألاو خيراتلا

 ممألا رابخأو ةيخيراتلا عئاقولا ركذ هباحصأ هملعو ِةِكي هب ىنتعا اممو
 . ةفلاسلا

 :لوقي ذإ هللا رمأل ًالاثتما ًاتقو كلذل ذختا دقو

 يتلا هللا عئاقوب مهركذو :ىنعملاو [5 : ميهاربإ] 4 ِهَلَآ مَ مُهْيَكَدَول

 لوصأ نع ثحبي خيراتلا نأل ءدشرلا لهأ كلسم اوكلستف ةفلاسلا ممألل تعقو

 مهدئاوعو مهراثآو مهمولعو مهرابخأو مهصاخشأ طبض عم ةيلاخلا ممألا

 ىلإ ومستو كولملا هب رخافتيو ءالقعلا هيف سفانتي امم وهو مهتضهنو مهطوقسو

 .ةقوسلا ىتح هتفرعم

 ءممألاو ءايبنألا نيب راد امع نآرقلا يف ىلاعتو هناحبس قحلا انربخأ دقو

 أمإ ءرامدلاو رامعلاو لوبذلاو ةرافنلاو لوحتلاو نامزلا راودأ بقاعت ىلإ اندشرأو

 ةحارلا لجأل كرتلا موي نوكيف موي دعب موي امإو .فلكتلا مدع عم موي عم موي لك

 لاوحألا فالتخاب فلتخيو .ةعمجلا يف ًاموي امإو «طاشنب يناثلا ىلع لبقيل

 . (يرابلا حتف يف اذك طاشنلا دوجو ةاعارم عم ةجاحلا طباضلاو . صاخشألاو

 ملعلا سلاجم ىلإ سوفنلا قيوشتل لماع مظعأ ةدومحملا ةنسلا هذهو

 .قلعتو ةبغرب اهيلع مهلابقإو ريكذتلاو
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 ةباتكلا

 نب هّللا دبع ناكف ءاريبك ءانتعا فيرشلا يوبنلا دهعلا يف ةباتكلاب يِنّتعا دقو
 يف اذك» . كي هللا لوسر رمأب ةنيدملاب ةباتكلا سانلا ملعي صاعلا نب ديعس

 .«باعيتسالا
 ىف اذك» نآرقلا ةباتك ةفصلا لهأ نم ًاسان تمّلع :تماصلا نب ةدابع لاقو

 . «دواد يبأ ننس

 ينيروهلا رصن ءافولا يبأل «ةيطخلا لوصألا يف ةيرصنلا علاطملا يف لاق
 امل هنأ كلذو «ةنس نم رثكأب ةيوبنلا ةرجهلا دعب الإ ةيبرعلا ةباتكلا رثكت مل :يرصملا

 نم ةيناثلا ةنسلا ردب ةوزغ يف مهريغو شيرق ديدانص نم الجر نيعبس راصنألا ترسأ

 ءادتفالا نع زجع نمو «لاملا نم ءادف ىرسألا نم دحاو لك ىلع اولعج ةرجهلا

 كلذبف «مهميلعت دعب الإ مهنوقلطي الف ةنيدملا نايبص نم هريغل ةباتكلا ملعي نأ هيلعف

 .مالسإلا اهحتف ةيحان لك يف رشتنت تراصو ةباتكلا ترثك

 ناملغلا نم ةرشع هنم ملعتي ناك نيكرشملا نم دحاولا نأ ةريسلا يف ءاجو

 . هليبس ىلخيو ةباتكلا
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 ميلعتلا يف هِي هجهنم
 نارقلا ةقيرط ريخلا ىلإ مهتوعدو سانلا هميلعت ةقيرط يف ِةلَي ذختا دقو

 يه يتلا مُهَلِددَحَم هلأ َةظِوَومْلاو ِةَمكْْلب َكيَر ليس لإعل : ىلاعت هلوق نم ميركلا
 .[176 : لحنلا] 4مم مَع ومو يإَس نع َّلَص نسي ُدَلَخأ وه َكبَوَنإ ْنَمَحأ

 «سانلا فانصأ لكل ةديدعلا ةوعدلل ةلماكتم ةروص ةميركلا ةيآلا هذه يفو

 فالتخاب فلتخيو سانلا عاونأ عم قفتي ةميركلا ةيآلا همسرت يذلا ميلسلا جهنملاو

 . قئاقحلل نوبلاطلا صاوخلا :مهنمف «مهعاونأو مهفاصوأ

 .ماوعلا :مهنمو

 .نودناعملا : مهنمو

 ءاهساسأ ىلع اهملعيو اهب هوعدي ةقيرطو «نيعم بولسأ ءالؤه نم فنص لكلو
 «لاحلا ىضتقمل اقباطم نوكي أدبأو ًامئاد هلاقمو «مهلوقع ردق ىلع سانلا بطاخي وهف

 . اهناسلب اهبطاخيو اهعم بسانتي يذلا نايبلاب ةفئاط لك عم ىشمتي وهف

 لعجو ؛ةباهمو ةمظع مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن ىلاعتو هناحبس هللا حنم دقو
 . ءيش ىلإ كلذ عم جاتحي ال ام سانلا بولق يف لوبقلاو ةبحملا نم هلوقل

 لوبقلاب هاشغو ةبحملا همالك ىلع لجو زع هللا ىقلأ : ضايع ىضاقلا لوقي
 ىلإ عماسلا ةجاح ةلقو هتداعإ نع هئانغتسا نم وهو ةوالحلاو ةباهملا نيب هل عمجو
 .هأ ةجح هل تداب الو مدق هل تلز الو ةملك هل طقست مل هتدواعم

 . ةنيعم ةقيرطب مهنم فنص لك تصتخا ةيآلا نأ اندجو «ءالؤه ىلإ انرظن اذإو

 ةلاقملا يأ ةمكحلاب مهميلعتو مهتوعد نوكتت صاوخلا مهو :لوألا فنصلاف

 الإ نوعنتقي ال مهنأل ةهبشلل ليزملا قحلل حضوملا ليلدلاو ةحيحصلا ةمكحملا

 . مهبر ليبس ىلإ نودتهي لوقلا مهل مكحيو مههبش ليزي يذلا ليلدلا حوضوب

 يأ ةنسحلا ةظعوملاب مهميلعتو مهتوعدف ماوعلا مهو :يناثلا فنصلا امأ

 ام دصقيو مهحصني هنأ مهيلع ىفخي ال هجو ىلع ةعفانلا ةربعلاو عنقملا باطخلا

 ةجاح يف اوسيلو ماوع مهنأل لوقلا يف ماكحإ ىلإ ةجاح يف اوسيل مهف ؛مهعفني
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 يتلاب مهلداجي نأب 0 مترعدف ؛نودناعملا مهد : ثلاثلا فنصلا مأو

 لإ مهدحأ هب هجوتي لاؤس قيرط نع نيملسملل هك لوسرلا ميلعت نوكي دقو

 هنع هَّللا يضر ناعمس نب ساونلا نع .مثولاو ربلا ثيدح ىف امك كلذو « هبيجيف

 ام مئإلاو ءقلخلا نسح ربل ١ :لاقف مثالاد ربلا نع يي هللا لوسر تلأس :لاق

 0 و هللا لوس لأ ءاسلا

 همامتها ةديشرلا هتطخ نمض عضو ميلعتلا يف يوبنلا جهنملا نأ ىرت اذهبو

 ةأرملا ةيبرت ىلع مالسإلا نم صرح اذه يفو «لجرلاب متها امك ةأرملا ميلعتب
 . اهتلاسرب مايقلا ىلع اهدعاست يتلا ةينيدلا ةفاقثلاب اهفيقثتو اهلقصو اهميذهتو

 هنع بيجيل وه هحرطي لاؤس قيرط نع نيملسملل لكي يبنلا ميلعت نوكي دقو
 ىلإ علاتلا هنهفو هيلق يف رضحيو عملا قويا امنإو هتباجإ دحل نم بععيلا ا

 . ًامامتها ها ًاضيأ هب متهيو هيقليس يذلا رمألا اذه

 ءااسإلا رمألا سأر : لاق هللا لوسر اي ىلب :تلق ةماثسا ةورذو هدومعو رمألا

 . « داهجلا همانس ةوردو ةالصلا هدومعو

 بولسألا يف قيوشتلاب مستت هميلعت يف كي يبنلا اهكلس يتلا ةقب ةقيرطلا هذهف

 ةرخآلاو ايندلا يف ةداعسلا سسأ ىلإ راشأف «ليلجلا يباحصلا اذه عم هذخأ يذلا

 .داهجلاو ةالصلاو مالسإلا : يهو

 يتلا يه لاؤسلا ءاقلإ ةقيرط ينعأ  ميلعتلا يف ةقيرطلا هذه نأ ىرن نحنو

 مث لاؤس ةقيرط ىلع ةيملعلا ةلأسملا مهنم دحاولا يقليف «ةيبرتلا لاجر اهسبتقا

 ال ةلأسملا يقلي ًاضيأ هيلع همالسو هللا تاولص هنأ امك ءهنع ةباجإلا وه ىلوتي

 رجشلا نم نإ» :ِلك هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع
 ل يا نسا اوف ؟ 7 ينعم ي ينوثدحف نمؤملا لثم اهنإو اهقرو طقسي اال ةرجش

 دح :اولاق مث «تييحتساف ةلخنلا اهنأ يسفن يف عقوو : هّللا دبع لاق . . يداوبلا

 . « ةلخنلا يه :لاق هللا لوسر اي يه ام

 وأ هباحصأ ىلإ للملا برستي نأ ميلعتلاو هيجوتلا يف رمتسا اذإ ىشخي ناكو
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 نكمتتل قيوشتلاو مامجتسالاو ةحارلا ةصرف مهيطعي ناكف مهيلإ هقيرط بعتلا ذخأي

 ةيبرتلا تاسسؤم نيدت ةديشرلا ةقيرطلا هذهلو «ريكذتلاو تيبثتلا يف اهيف مهتامولعم
 . ميكحلا يوبنلا جهنملا اذه نم ةحجانلا اهمظن تدمتسا يتلا مويلا

 ةمآسلا ةهارك مايألا يف ةظعوملاب انلوختي كي يبنلا ناك :لاق دوعسم نبا نع

 مهلوقع ردق ىلع سانلا بطاخي هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هتمكح نم ناك امك

 يف ةنسحلا هتظعوم قوسيلو مهبيلاسأو مهرطف عم بسانتيو مهكرادم عم مءاوتي امبو
 .رسيو ةحامس

 مصاع نع ءمهتاجهلب سانلا بطاخي هيلع همالسو هللا تاولص ناك
 .(«رفسما يف مايصما ربمأ نم سيلا :لوقي ِةَِك هللا لوسر تعمس :لاق يرعشألا

 .ًاميم ماللا نولدبي «نييرعشألا ةغل يهو رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل ديري
 .هنع مهفيل ًاثالث لوقلا ررك ملكت اذإ ناك كلذك ميلاعتلا كلت رارقإ لجأ نمو

 امك حيحصلا يوبرتلا جهنملا ًاجهتنم هيهاون لك يفو ءهرماوأ لك يف ناك امك
 لك نع ىهني الو ةعفد رماوألا لكب رمأي ال وهف «نآرقلا كلذب ءاج امكو «.هبر هملع

 ال ىتحو «سانلا لمي ال ىتح جيردتلا كاذو اذه لك يف عبتي امنإو .ةعفد يهاونلا

 . هميلأعت اولقثتسي

 هرمأو يفاكلا هيجوتلاب هدوز نميلا ىلإ لبج نب ذاعم ثعب نيح اذ وه :اهنم
 . مهعم جيردتلا نئس ىلع ريسي نأ

 ةعونتم ةريثك ًاقرط ذختا ميلعتلا يف يوبنلا جهنملا نأ حضتي قبس ام لك نمو
 .ةبيطلا ةايحلا سسأ اهئوض ىلع ىسرأو لامكلاو رونلا قيرط ىلإ سانلا اهب هجو

 هيبن بادآب ًادشرتسم «ةعيرشلا يقلت ىلع هلاكشأ لكب يمالسإلا عمتجملا: رفاضتف
 يديأ ىلع ققحت ىتح هيلع همالسو هللا تاولص دئاقلا هلوسر ميلاعتو ملعملا

 . سانلل تجرخأ ةمأ ريخ قحب اوناكو «نيبملا حتفلا ٍذئنآ نميلسملا

 ءريسن هجهنم ىلعف ةبيط ةودق هباحصأ يفو ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف انلو

 . ضرألاو ءامسلا نم تاكرب انيلع هللا حتفي ىتح يدتقن هادهبو

 ايندلا نوؤش نم ًائيش كرتي مل ميلعتلا يف يوبنلا جهنملا نأ ًاضيأ ىرن اذهبو
 تماق اهيلع يتلا ةميلسلا دعاوقلا عضوو .اغلاب ًامامتها هالوأو ءهب ينع الإ نيدلاو

 ءاجرأ نيب ةراضحلاو ملعلا ترشن يتلا ىربكلا ةيمالسإلا ةلودلا تنوكتو ءةمأ ريخ

 .اهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم اهرسأب ايندلا
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 مشل ااا الا يس جا ااا ايا

 هتفيرط لامك
 داشرإلاو ميلعتلا يف

 ةسوسحم ةيعقاو ةروص نم رضاحلاب لقتني نأ هميلعت جهنم يف ِكَي هيده نم

 . كولسلا وأ قالخألا وأ ناميإلاب قلعتت ةيملع ةينهذ ةروص ىلإ

 : كلذ لاثمو .رظانلا مامأ اهديسجتو ةيملعلا ةيرظنلا تيبثتل ليبس ربكأ اذهو

 ىلع هتعضوو هتذخاف اهتلاح ةيسان اهلفط ءارو تعفدنا دقو يبسلا نم ةأرما ىأر هنأ

 ءاهدلوب اهحرف وأ اهدلوب مألا هذه ةمحر متيأرأ :لاقف ؛ءيش اهب سيل اهنأكو اهيدث

 .اهدلوب مألا هذه حرف نم هدبع ةبوتب حرفأ وأ هدبعب محرأ هَللاق :لاق .معن :اولاق

 يف رم يلي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر رباج نع ءاج ام ًاضيأ كلذ نمو

 هلوانتف تّيم - نذألا ريغص يأ '"كسأ يدجب رمف هْيبناج نع سانلاو قوسلا

 أانل هنأ بحن ام : : اولاقف ؟مهردب اذه هل نوكي نأ بحي مكيأ : لاق مث ىنذأب ذخأف

 ناك ول هّللاو :اولاقف - ءيش الب يأ  مكل هنأ نوبحتأ : :لاق مث ءهب عنصن امو ءيشي

 هللا ىلع نوهأ ايندلا نإ هّللاوف : داع لاقف «تيم وهو فيكف كسأ هنإ ًابيع ناك ًايح

 . ملسم هأآور .«مكيلع اذه نم

 ةيوبن ةظعومو ًايلمع ًاسرد بيعملا تيملا يدجلا كلذ نم ِةلَي لعج اذكهو

 ديدشلا صرحلاو بلاكتلا اذه قحتست : ال اهنإو .اهتقيقحو ايندلا ةميق نايب يف

 . ةيملع ةينهذ ةيضق ىلإ ةسوسحملا يدجلا ةيضق نم لطف «ضغابتلاو دساحتلاو

 ءاهريوصتو ةقيقحلا بيرقتل ةنكمملا ةيميلعتلا لئاسولا لمعتسي ِةِكَي ناك دقو

 .دهاشملا مامأ اهلكش زاربإو اهتروص مسرب كلذو

 هذه نم يهتني ناسنإلا نأو هترثكو هلوطو لمألا نع ًاموي ثدحتي ناك دقف

 الف يردي ال ثيح نم هب طيحم توملا نكلو لابجلاك هتابغرو لازت ال هلامآو ةايحلا

 .هلاوحأ دسفأو هلامآ هيلع عطقف هب لزن دقو الإ رعشي

 اهروصيل ضرألا ىلع ًامسر ةقيقحلا هذه بيرقت يف ٌةَْذ لمعتسا دقو

 .فاكلا ديدشتو نيسلاو ةزمهلا حتفب كسأ  لادلا نوكسو ميجلا حتفب :يدج )١(
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 انثدح , يراخلا اور - رمع نب هللا دبع نع ثيدحلا يف ءاج امك نيدهاشملل

 يف اطخ طخ ًاعبرم أخ لكي يبنلا طخ :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نع مثيخ

 يف يذلا هيبناج ٠ نم طسولا يف ف يذلا اذه ىلإ اراغص أططخ طخو هنم ًاجراخ طسولا

 هأطخأ نأو ءاذه هشهن اذه هأطخأ نإف ضارعألا راغصلا ططخلا هذهو ءهلمأ جراخ

 .اذه هشهن اذه

 ريغ نم دارملاب ىفتو دوصقملا يدؤت ىتلا ةفورعملا ةلوبقملا ةفولأملا ظافلألا رايتخاب

 . يلصألا هظفل يف هب حرص ول امك ًالماك امهف بولطملا ًامهف ناكمإ عم حيرصت

 70 لا

 ! :لاقف لامجو بصنم تاذ ةأرما هتعد الجر مهنم ركذو ؛هلظ الإ لظ ال موي

 . هّللا فاخأ

 هتعد اهنإ دوصقملا نأ مولعمو (« ةأرما هتعد) هلوقب دارملا نع لال فيك رظناف

 وح اهب لخدي مل هنكل يناثلا اهجوز اهقلط ىلا أرملل لي هلوق كلذ يو

 هتليسع يقوذت ىتح ءال :اهل لاقف «لوألا اهجوزل لحت له هلأست تءاجف ًالماك

 لاصتالا مامت نعو ةليسعلاب هنع ىنكو الماك عامجلا متي يأ - كتليسع قوذيو

 . قاوذلاب

 . (« لسغلا بجو دقف اهدهجو عبرألا اهبعش نيب 'سلج ادإ ) : كلذ بجي

 .«هيلجو نيب اما : هلوقب جرفلا نع ينك فيك رظلا ( ةنجلا

 عقو يتلا هتلكشم لحي هلاح بسانب ام هب قصي يح لاسم ىلإ رئاسم نم

 .ةمآسو للم نود ميظع ملحو ميرك قلخو بحر ردصب كلذ لك .ءاهيف

 : ىتالا ثيدحلا ىنعملا اذه روصي

 اي تكله :لاقف للك يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 له :لاق «ناضمر ىف ىتأرما ىلع تعقو :لاق .ككلهأ ام :لاق ءهللا لوسر



 28 لماكلا ناسنإلا لف دمحم 0

 : لاق «نيعباتتم نيرهش موصت نأ عيطتست لهف :لاق ءال :لاق «ةبقر قتعت ام دجت

 يتأف سلج مث :لاق ءال :لاق ءانيكسم نيتس معطت ام دجت لهف :لاق ءال

 اهيتبال نيب امف ؟؟انم رقفأ ىلعأ :لاق ءاذهب قدصت :لاقف ءرمت هيف قرعب لكي ىبنلا

 ذا :لاق مث «هباينأ تدب ىتح ِللي يبنلا كحضف ءانم هيلإ جوحأ تيب لهأ
 . ملسم هاور .كلهأ همعطأف

 الو اهيف كش ال ةحضاو ةقيقح ىلع فقو دقو الإ ديفتسملا فرصني ال اذهبو

 ةلوؤسم ةمآلا نأو عمتجملا يف وضع هنأ هسح يف عقو دقو «نيعلا ريرق ًايضار بير

 ِلَِع هدافأ ولو .هاياضق يف هكراشتو هلكاشم يف هعم شيعتو هلاوحأب متهت هنع

 دجت مل نإف ةبقر قتعت نأ كبلع نإ : :هل لاق نأب ةدحاو ةلمج يعرشلا مكحلاب

 ةقيرطلا هذهب هدافأ ول ؛ًائيكسم نيتس معطتف دجت مل نإف «نيعباتتم نيرهش موصت

 1 :هلأسي ذخأو هتيلكب هجوتو هسفن غرف ِلَو هنكل صقن وأ جرح كلذ يف ناك

 يف هعم جردت اذكهو «نيعباتتم نيرهش موصت نأ عيطتست له ءال لاق «ةبقر كدنع

 . باوجلا نم هقفاوي ام ىلإ هب لصو ىتح مكحلا

 ةصاخ ةياعرو ًةيانع لئاسلا يلوي ناك ِةِ هنأ ةيوبنلا ةيوبرتلا قرطلا ىمسأ نمو

 ةلماكلا ةنينأمطلاب ًاروعشو ًةريبك ةقث كلذب هبسكيف ًاماظعإو ًاماركإو ًامارتحاو ًاريدقتو

 كك هتبتر هدصت الو ةيفيك يأ ىلع لاؤسلا ءاقلإ نم ةيملعلا يبنلا ةبيه هعنمت ال ثيحب

 ةرضح راظنأو ءهداشر بلط يف ًايعاس هدايقب ًايقلم ريمضلا تانونكم يف امب ريبعتلا نع

 . بئاع وأ دقتنم لك نم هيمحتو «بناج لك نم هطوحت ِةْكَي لماكلا يبرملا

 هذه انجرختسا هنمو ةروص لمكأ ىنعملا اذه يتآلا ثيدحلا اذه روصيو

 5 :لاقف كي هللا لوسر ىلإ ىبارعأ ءاج :لاق هّللا دبع نب رباج نعف.«ةيرظنلا

 : نكي هللا لوسر لاقف :موقلا كحضف ءانيديأب اهجسنن ةنجلا يف انبايث هللا لوسر

 - ةنجلا رامث اهنع ققشت اهنكلو يبارعأ اي ال ءاملاع لأسي لهاج نم .ءنوكحضت مم

 . "'”دانسإلا اذهب الإ رباج نع ىوري الو «ليعامسإ هنبا الإ دلاجم نع هوري مل

 هجو ال نأ مهل نيبو هلاؤس ىلع مهكحض ىأر امل مهبتاع ِةِكي هنأ ىرت تنأف

 هبذجي ام ريدقتلاو مامتهالا نم ىطعي نأ يغبني لهاجلا نأو هلاؤس داقتناو هصاقتنال

 مكو «فوخ وأ ءايح نود تابثو ةقثب ةعجارملا ىلع هعجشيو ثحبلاو لاؤسلا ىلإ

 . ةيماس فراعمو قئاقح ىلإ لوصولا نم ريغلا داقتنا نم فوخلاو ءايحلا عنم

 رفس يف وهو ِِلي هللا لوسرل ضرع ًايبارعأ نأ ثيدحلا يف ءاج ام كلذ نمو

 .47ص ريغصلا مجعملا يف يناربطلا هأور 01(
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 ينبرقي امب ينربخأ دمحم اي وأ هللا لوسر اي :لاق مث اهمامزب وأ هتقان ماطخب ذخأف

 : لاق مث هباحصأ ىلإ رظن مث لكي يبنلا فكف :لاق ءرانلا نم يندعابي امو ةنجلا نم

 ال هللا دبعت : لَك ىبنلا لاقف ءداعأف :لاق «تلق فيك :لاق يده دقل وأ قفو دقل

 هاور - ةقانلا عد  محرلا لصتو .ةاكزلا يتؤتو .ةالصلا ميقتو ءأئيش هب كرشت

 . «ةنجلا لخدي يذلا ناميإلا7 باب يف هرظنا .2«حيحصلا» يف ملسم

 مهراظنأ هجوو كلذ ةظحالمب هباحصأ رمأ مث هلاؤسب متها دلي هنأ ىرت تنأف

 . ىدهلاو قيفوتلاب هل اعد مث لاؤسلا ةداعإب لئاسلا رمأ مث هب مامتهالا ىلإ

لم ةدسجم ةروص يف ةبيغملا قئاقحلا بيرقت هميلعت يف ِةلي هجهنم نمو
 ةسوم

 نهذلا يف خسرتو سفنلا يف عبطنت كلذبو «هنيعب اهيلإ رظني هنأكو عماسلا اهسحيف

 . ىوقأو غلبأ اهب ريثأتلا نوكي مث
 لقتسيلف ارمج لأسي امنإف ًارثكت سانلا لأسي نم : ثيدحلا يف هلوق كلذ نمف

 .ملسم هاور  رثكتسيل وأ

وؤي هنكلو أرمج لأسي ال وه عقاولا يف ًارثكت سانلا لأسي يذلا اذهف
 يف ل

لا هذهب ةقيقحلا هذه دسج هنكلو .هلعف ىلع هل اباقع رمج ىلإ ةرخآلا
 ةبيرقلا ةروص

حتو هرجز يف غلبأ كلذ نوكيل عماسلا دنع ةسوسحملا ةدهاشملا ىلإ
 روصتيف هريذ

 .رانلا كسمي امنإ هنأ هلاؤس دنع

احصلا دحأ دي يف بهذ نم ًامتاخ ىأر دقو هلوق ليبقلا اذه نمو
 :لاقف ةب

 . هلي يف اهعضيف ران نم ةرمج ىلإ مكدحأ دمعي

جرجي امنإ ةضفلاو بهذلا يناوأ يف لكأي يذلا يف هلوق هنمو
 ران هنطب يف ر

 0مم
2 

 . هللاب ذايعلاو رامح هجو ههجو نأ مامإلا قباسي يذلا يف هلوق هنمو

حيأ) :لاق كك هللا لوسر نأ :ةريره يبأ نع ءاج ام ليبقلا اذه نمو
 ب

 :لاق «معن :انلق نامس ماظع تافلخ ثالث دجي نأ هلهأ ىلإ عجر اذإ مكدحأ

افلخ ثالث نم هل ريخ هتالص يف مكدحأ اهب أرقي تايآ ثالثف
 . ؟نامس ماظع ت

 . ءارشعلا ةقانلا  ةفلخلا - ىنعمو ملسم هجرخأ

يف نحنو هد يبنلا جرخ :لاق «هنع هّللا يضر رماع نب ةبقع نع ءاج امو
 

 يتأيف قيقعلا ىلإ :لاق وأ ناحطب ىلإ موي لك ودغي نأ بحي مكْيِإ) :لاقف ءةفصلا

 :انلق ءمحر ةعيطق الو مثإ ريغ يف نيواموك نيتقانب
 «كلذ بحي هللا لوسر اي انلك

ك نم نيتيآ أرقي وأ ملعيف دجسملا ىلإ مكدحأ ودغي الفأ :لاق
 وهف ىلاعت هللا بات
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 نم نهدادعأ نمو عبرأ نم ريخ عبرأو «ثالث نم ريخ ثالثو «نيتقان نم هل ريخ
 . مانسلا ةميظعلا ةقانلا «ءاموكلا 7 ىنعمو دواد وبأو ملسم هجرخأ .«لبولا

 .«485 ١/ :نآرقلا لضف يف لوصولا ريسيتا

 دقو هريعب نع طقس مكدحأ نم هدبع ةبوتب حرفأ هلل» : هيلع هلوق كلذ نمو

 هدبع ةبوتب ًاحرف دشأ هلل١ :ملسمل ةياور يفو «هيلع قفتم «ةالف ضرأ يف هلضأ
 هماعط اهيلعو هنم تتلفناف ةالف ضرأب هتلحار ىلع ناك مكدحأ نم هيلإ بوتي نيح

 وه امنيبف هتلحار نم سيأ دقو اهلظ يف عجطضاف ةرجش ىتأف ءاهنم سيأف هبارشو
 تنأ مهللا :حرفلا ةدش نم لاق مث اهماطخب ذخأف هدنع ةمئاق اهب وه ذإ كلذك

 . حرفلا ةدش نم أطخأ « كبر انأو يدبع

 .هدابعب ةعساولا هتمحرو هاضرو بئاتلا دبعلا ةبوتل هللا لوبق كي لوسرلا هبشي
 كلت زايتجا مزع يذلا هريعب هنم عاض ةكلهم ءابدج ضرأ يف لجرب مهيلع هتقفشو
 ىلع سانلل ًاعيجشت «ةاجنلا نم سئيو «كالهلا ىلع فرشأ دقو هدجو مث هب ةالفلا
 هتردق عم ىلاعت هّللاف دابعلا امأ ءاجرلا بابل ًاحتفو اهنع فرصي امل ًاعفدو ةبوتلا

 اهلوبقب مهمركيو ةبوتلا ىلع دابعلا عجشي ميحر فوؤر ريبكلا هزعو «ةميظعلا
 .ةرخآلاو ايندلا يف ةداعسلاو ةاجنلا هيف ام ىلإ مههجويو

 نع هزواجتو بئاتلا هدبع ىلإ ىلاعت هللا ناسحإ نع ةيانك ثيدحلا يفو
 فرشأف ء«هرسأو ناطيشلا ةضبق يف راص ةيصعملا يف عقو اذإ يصاعلا نأل هتائيس
 ةضبق نم صلختو ةيصعملا كلت مؤش نم جرخ ةبوتلل ِهّللا هقفو اذإف .كالهلا ىلع

 مو بئاتلا دبعلا لاحل وه امنإ ليثمتلاف ءهتمحرو هترفغمب هيلع هللا لبقأف «ناطيشلا

 .زوفلاو ةاجنلا نم ةبوتلا ببسب هل لصحتي
 بلب أذخأ اهتارثؤم لك ىلع ةروصلا تلمتشا نأ ريوصتلا ةعور نم غلب دقلو

 نه ةروصلاو بولطملا رثألا جتنتل هراكفأو «هيساسحأو هلايخل ًاكيرحتو «عماسلا
 ٠ لبولا نم هبكرمو ءاملاو ماعطلا نم هداز هعم ةرفقم ءارحص يف لجر ةروص يه

 دقل «كلذ نم ءيش دادرتسا نم سئي ىتح ثحبلا هايعأو ةتغب كلذ لك عاضف
 بجعتلا نيبو «ةاجنلا نم سأيلا هسفن يف لثمتو .سأيلا روص لك هب تطاحأ

 هاقف «هبارشو هماعط اهيلع هتلحارب ذإ «كالهلاو توملل مالستسالاو سأيلاو ملألاو

 يدبع تنأ مهللا :حرفلا ةدش نم ًاحئاص ؛هنم برهت ال ىتح اهب ًاكسمم ذوخأملاك
 يذلا هرورسو «عراضت ال يتلا هتحرفب لجرلا اذه حرفلا ةدش نم أطخأف «كبر انأو

 نم ةاجنلل ًايقلتو ةلحارلل الوبقو «ةايحلا ىلع ًاصرح دشأ سيل «هديدحت نكمي ال
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 :ةيويندلا هتايح اهيف ةلحارلا ةدوع نأل «هيلع هلابقإو نمؤملا هدبع ةبوتل هللا لوبق
 اهيلع ظافحلا ىلإ هاعدو هنم هّللا اهبلط ىتلا ىهو ةيورخألا هتايح اهيف هتدوعو
 .اهب كاسمتسالاو

 رومألا نم ماهفإلا ىلإ لصي امب لثملا برض زاوج :ثيدحلا نم ذخؤيو
 . ةسوسحمل

 بوجوو هسفنل ناسنإلا ةبساحم رارمتساو ةبقارملا ماود ىلإ داشرإلا :هيفو

 .ىلاعت هللا نم اهلوبق ءاجرو ةبوتلاب ةردابم

 . هتلفغو ناسنإلا لهجو لجو زع ىلوملا ةمحر :هيفو
 . هللا ةمحر نم سأي ال هنأو .«بركلا عم جرفلاو ءرسيلا عم رسعلا نأ :هيفو

 .نيرفاكلل هداعبإو «نينمؤملل هللا بيرقت :هيفو
 .هعوقو ناسنإلا دصقي ال اميف حامسلاو أطخلا لوبق :هيفو

 ةذلب ردصلا حارشنا :دابعلا قح يف حرفلاف حرفأ هلل :ثيدحلا يف هلوق امأ
 آمي َاوُحَيْفَت الو# :ىلاعت لاق اذهلف ةيندبلا تاذللا يف كلذ نوكي ام رثكأو ةلجع
 .[17 :دعرلا] كايد دب اعِرَو# : لجو زع لاقو [1 :ديدحلا] 4مُكَنَت ء

 .اهب لبقأو ةبوتلاب ىضرأ يأ :اضرلا نع زاجم :هللا قح يف حرفلاو
 : حرفلا مزال دارملاف هيلع هلابقإو بئاتلا هذبع ةبوت هللا لوبق ةعرس نايب دوصقفمل و

 . لوبقلاو اضرلا قلع

 عرز الو اهيف ءام ال يتلا ةعساولا ضرألا :ةالفلا :ةالف ضرأ يف هلوق امأ

 .لاحترالل حلصي يذلا ريعبلا :ةلحارلاف «هتلحار ىلع هلوق امأ
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 يلاوعلا ىلإ ممهلا هيجوت
 يلاعمو رومألا يلاوع ىلإ ممهلا هيجوت ميلعتلاو ةيبرتلا ىف هو هجهنم نمو

 : ٍدِييَع هلوقك كلذو « ةعئاشلا ميهافملا راطإ يف ةيقارلا ةليلجلا ىناعملا ريوصتو .دصاقملا

 .ناخيشلاو دمحأ هاور «« سفنلا ىنغ ىنغلا نكلو ضرعلا ةرثك نع ىنغلا سيل

 «ضرعلا ةرثك وهو ايندلا عاتم هنأ ىنغلا نع سانلا دنع عئاشلا موهفملاف

 «سفنلا ىنغ وهو ؛«ىنغلا ىنعم روصت يف كلذ نم ىلعأ وه ام ىلإ انهبني ِهِْكك هنكل

 نمم اريثك نآل ء«عاتملاو ضرعلا ةرثك نع لصح ام دومحملا ىنغلا سيل ينعي

 هيتأي نيأ نم يلابي الو دايدزالا يف درجتم وه لب يتوأ امب عفتني ال هيلع هللا عسو

 دنع ربتعملا دومحملا ىنغلا نكلو أامئاد ريقف صيرحلاف «هصرح ةدشل ريقف هنأكف

 هتعانقو اهل مسق امب اهؤانغتسا يأ ءسفنلا ةياور يفو ؛ بلقلا ىنغ لامكلا لهأ

 ىنغلا نم رثكأ حدملاو فرشلاو ةهازنلاو ةوظحلا نم اهل لصحو تمظعو ترق

 ةءاندل لاعفألا سئاسخو رومألا لئاذر يف هطروي هنإف سفنلا ريقف ناك نم هلاني يذلا

 نأ لصاحلاو ؛ليلذ لك نم لذأ ريصيو سوفنلا يف رقتحيو نويعلا يف رغصيف هتمه

 أدبأ لفقاف هنأكف سفنلا رقفب , فصتا نمو .ًادبأ دجاو هنأكف موسقملاب يضر نم

 . تأ وه امب متهيو تاف ام ىلع فسأي

 ىضريف عناملا ,طعملا ىلاعت هنأ هسفن ىف ققحيلف سفنلا ىنغ دارأ نمف

 : ةليصف 5 نم مهضعب , دشنأو . هئارض فشك يف هيلإ عزفيو هئامعن ىلع كشيو هئاضقب

 001 ولعلاغباف ككيلمدنعو

 ف ور يي ةرسع يخأنمىرتدقمكو

 . يراخبلاو دمحأ هاور .(«اهلصو همحر

 ةلص نإ مهلعف لثمب مهيزاجي يذلا وه هماحرأل لصاولا نأ عئاشلا موهفملاف



 فيفي لماكلا ناسنإلا ِِكَي دمحم 233

 نم ىلعأ ًاموهفم لصاولل انه عضي ِكلَي يبنلا نكلو .عطقف ًاعطق نإو «ةلصف
 زوفيو ماحرألا ةلص باوث لاني يذلا لصاولا نأ وهو سانلا دنع رهاظلا موهفملا

 ترج امم كلذ لباقي ام ةبقارم نود مهتلصاوم ىلإ ردابي يذلا وه ماعلا اهلضفب

 تعطق اذإ يذلا لصاولا نكلو» :هلوقب ىنعملا اذه ىلإ راشأ دقو هيلع سانلا ةداع

 محرلل الصاو دعي ال هيلإ نسحأ نم أفاك نم نأ ىلع هبني اذهب وهو «اهلصو همحر
 كلذ يف ةيلعلا ةبترلا ىلإ ةراشإ اذهو ءوه لصاويف هبيرق هعطقي يذلا لصاولا امنإو

 . الصاو دع مهتالصاوم ىلع وه رمتساو هتبارق نم دحأ هعطقي مل ولف الإو

 7 .هلامآ يف هيدي قلخأ لجر ةقفص سانلا رسخأ) :ِةَك هلوق كلذ نمو

 ريغب ىلاعت هللا ىلع مدقو داز ريغب ايندلا نم جرخف هتينمأ ىلع مايألا هدعاست

 . يمليدلا هل ضيب امم يهو ةعيبر نب رماع نع هخيرات يف يراخبلا هاور «4 ةجح

 نم معأ وه اميف ِدِكَي هلمعتسا دقو .لاملا سأر صاقتنا لصألا يف نارسخلاف

 نم ىلعأ وه اميف ةراسخلا رابتعا ىلإ راظنألا هجوي اذهب وهو ةدابعلاو ناميالاك كلذ

 .هاجلا نم ىلغأو لاملا

 غولبل يعسلا يف دهجلاو دكلاب هسفن بعتأ لجر ةراسخ سانلا دشأ نأ :ىنعملاو
 هاجلاو بصانملاو لاملا نم هبولطم لوصح ىلع هدعاست مل مايألا نكلو .هلامآ

 .بذاكلا ءاجرلاو غرافلا عمطلاب ثبشتي لازي ال وهف ؛هتلذخو هتسكاع لب ءاهوحنو

 ريغب توملاب ايندلا نم جرخف «هتملك هب قبست ملو هتمكح هيضتقت ال ام هللا ىلع ىنمتيو

 ىلإ دازلا ريخ نأل .دابعلا نيب لصفيو داهشألا موقي موي هعفنيو داعملا ىلإ هلصوي داز

 هسفنل كلهم وهف حئاورلا ةثيبخلا ةحيبقلا اهراذقأب خطلت دق اذهو «حئابقلا ءاقتا ةرخآلا

 بلغو «ةلفغلا تاملظ هبلق ىلع تعباتت ىتح «لمعلل هرجهو .لمألا عم هلاسرتساب
 لزي ملف ؛ينافلا ماطحلا كلذ نم همارم ليئب رودقملا هفعسي ملو «ةوسقلا نير هيلع

 هنم ةحراج لكو «هلامآ نيبو هنيب توملا كلم قرف نأ ىلإ ًامومغم ًأروهقم ًارومغم

 قورعب تقلع دق توملا كلم بيلاخمو ايندلا ىلإ هبذاجت يهف هنت اف يتلا ايندلاب ةقلعتم

 رذتعي ةرذعم يأ ةجح ريغب ىلاعت هللا ىلع مدقو ءاهديري ال يتلا ةرخآلا ىلإ هبذجت هبلق

 ثيبخ ءيش بلط يف سيفنلا هرمع هعييضتب هطيرفت ىلع هب كسمتي ناهربو اهب

 الإ ىدإلاو َّنَلِل ُتْنَلَعاَمَول اهلجأل قلخ امنإ يتلا هبر ةدابع نع هضارعإو «ءسيسخ

 «لضأ وه لب ماعنألاك وهف هلاح اذه ناك نمو :يلازغلا لاق 157 :تايراذلا] « نوُدَبمَيِل

 قلخ دق اذهو تاوهشلا ىضتقم دهاجت اهب يتلا ةردقلاو ةفرعملا اهل قلخت مل ةميهبلا ذإ

 : ىنعملا يف ليقو «ًائيقي ربدملا «ًالقع صقانلا وهف هلطعو هل

 مامتلا ىلع نيرداقلا صقنك ابيع سانلا بريع يف َرأ ملو
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 امم معنتلاو ذذلتلا راثيإ ىلع هيبنتو راذنإلا يف ةغلابم ةجحلل مازلإ ثيدحلا يفف

 قالخأ نم تسيل يهو سانلا رثكأ ريجه اذهو لمعلا لطعتو لمألا لوط ىلإ يدؤي

 .نيكلاهلا قالخأ نم ايندلا يف غرمتلا :ليق مث نمو نينمؤملا
 نم سانلا لخبأو ءاعدلا نع زجع نم سانلا زجعأ ١ :ِةي هلوق كلذ نمو

 . «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو «طسوألا يف يناربطلا هاور .«مالسلاب لخب

 اندشري هك انيبن نكلو هنوؤشب موقي نأ عيطتسي ال يذلا فيعضلا وه زجاعلاف

 بلطلا نع زجعي يذلا وه زجاعلا نأ وهو «ىقرأو كلذ نم ىلعأ وه ام ىلإ
 ال ام هلامهإب هبضغل هضرعتو هللا هرمأ ام هكرتل دئادشلا دنع اميس ال ىلاعت هّللا نم

 . ءاعدلا ىلع ثح اذه يفو «هيف هيلع ةقشم

 وه انه ليخبلا نأ ركذف «مالسلاب لخب نم سانلا لخبأو : ثيدحلا يف لاقو

 الو دوجي ال يذلا وهو ميركلا دض ليخبلا نأ فورعملاو «مالسلاب لخبي يذلا

 لخب نم الإ هلمهي الف ةبوثملا ميظع ةنوؤملا فيفخ هنإف «مهفرعي ال نممو مهفرعي
 ام عنم هنوكل لخبلا هيلع قلطأ ؛ةعيرشلا مسارمب نواهتو تابوثملاب حشو تابرقلاب
 ةلمجلا يف اروذعم لاملاب لخب نم نوكل لخبأ هلعجو مالسلا لذب نم عراشلا هب رمأ

 «سفنلل رهق هلذب يفف «ةزيرغلاو عبطلا بسحب حورلل ليدع سوفنلل بوبحم هنأل

 درجمب لخب دق هيقل نمل هلذب يف رمألا فلاخمف .لام لذب هيف سيلف مالسلا امأو

 . ليخب لك نم لخبأ وهف «قطنلا



 5«ظ أيه لماكلا ناسنإلا ِِكَي دمحم 2.355

 ليلدلاب لوقلا ميعدت

 ليلدلاب ميلعتلا يف هلوق ديؤي ناك هنأ :ميلعتلاو ةيبرتلا يف دو هجهنم نمو

 ةجح دعب «ةجح ريصيو ًاحوضو هلوق دادزيف «ريظنتلاو سايقلا ةروص ىلع ليلعتلاو

 ىلع ةلادلا ةقطانلا دهاوشلا هذهو .هسفن يف ليلدلا خسريو قحلاب هكسمت مظعيو

 .ناهرب مظعأو نايب قدصأب كلذ

 يتأيأ هللا لوسر اي :اولاق ةقدص مكدحأ عضب يفو :ِهكي هلوق كلذ نمو

 .رجأ هل ناك لالحلا يف اهعضو اذإ كلذكف ؟رزو

 ىلع قلطيو عامجلا ىلع قلطيو ءابلا مضب وه (مكدحأ عضب يفو) :هلوقو

 ريصت تاحابملا نأ ىلع ليلد اذه ىفو ءانه هتدارإ حصت امهالكو هسفن جرفلا

 ةجورلا قح ءاضق هب يون اذإ ةدابع نوكي عامجلاف «تاقداصلا تاينلاب تاعاط

 وإ هسفن فافعإ وأ حلاص دلو بلط وأ هب ىلاعت هللا رمأ يذلا فورعملاب اهترشاعمو

 ريغ وأ هب مهلا وأ هيف ركفلا وأ مارح ىلإ رظنلا نم ًاعيمج امهعنمو ةجوزلا فافعإ

 . ةحلاصلا دصاقملا نم كلذ

 يضقيو هلهأ يتأي ناسنإلا نأ وهو رمألا ذه نم اوبجعت ماركلا ةباحصلاف

 : 8ث مهل لوقي نأ يفكي ناكو «كلذ ىلع باثي مث عتمتيو هتوهش
 ىضق دق هللا نإ :

 هم أسما ده مت مل رك ب كذب يضل نكي مل هكاو ليو ةجسلا

 أ كاك كالا يف هو ا كت وو اه لع ذأ ما مارح

 اذك نامعتلا تلحن دق ىنأ دهشإ هللا لوسو ايا : اقف هي هللا لوسر ىلإ ينلمحي

 : لاق ءال : :لاق «نامعنلا تلحن ام لثم تلحن دق كينب لكأ :لاقف «يلام نم اذكو
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 .ىلب :لاق ؟ءاوس ربلا يف كيلإ اونوكي نأ كرسيأ :لاق مث «يريغ اذه ىلع دهشاف

 . «هحيحص )7 نم «تابهلا باتك» يف ملسم هاور ءّاذإ الف :لاق

 كدالوأ يأ  اونوكي نأ ًارورسم كلعجيو كبجعيأ يأ (كرسيأ) :هلوق

 قوقعلا كرت يفو كيلإ ناسحإلا يف نيوتسم يأ  ءاوس ربلا يف كيلإ  ًاعيمج

 اذإ يأ آذإ الف :لاق .ىلب لاق .كيدل ميظعتلاو ةمرحلاو بدألا يفو كيلع

 . كلذ ديرت تنك

 وهو .ةجح لَك هلوق نأل ًايفاك ناكل زوجي ال اذه نإ هيلي هل لاق ولف

 مكحلا ةلع هل رهظأو رمألا ةقيقح هل نيب ِهكي هنكلو «بير الو لاكشإ الب ليلدلا
 هنأ مولعمو «ءاوس ربلا يف كيلإ اونوكي نأ كرسيأ :هلوقب ليلدلا ىلع هفقويل

 يف نودهتجي ال مهنإف نيقابلا كرتو ادحاو ىطعأو لعف نإ هنأ امك كلذ هرسي

 قوقعلا ىلإ مهرجي ام مهنم لصحي مل نإ اذه هتدوم ىلإ نوعراسي الو هرب

 هللا تاولص ميظعلا لوسرلاو ميركلا يبنلا اذه ةيبرت لامك ىلإ رظناف ءانحشلاو

 . هيلع همالسو

 ترذن يمأ نإ :تلاقف ِةْكَب يبنلا ىلإ تءاج ةنيهج نم ةأرما نأ :كلذ نمو

 ناك نإ تيأرأ اهنع يجح معن : :لاق ؟اهنع جحأفأ تتام ىتح جحت ملف جحت نأ

 . يراخبلا هاور ءءافولاب قحأ هللاف هَّللا اوضقأ ؟هتيضاق تنكأ نيد كمأ ىلع

 يسايق قيرطب اهمأ نع جحلا اهئاضق ةحص ىلع للد ِهِلكَي يبنلا نأ ىرت تنأف

 هيلع قفت قفنأ اب لكشأو هيف فلتخا ام هيبشتو مولعملاب اهسفن يف عقوأ كلذ نوكيل

 ىعدأو يتفتسملا سفنل بيطأ وهو ةوق مكحلا يطعي ليلدلا ركذ نإ كش الو

 . هناعذإل

 لجر ءاج :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ثيدحلا يف ءاج ام :كلذ نمو

 856 يبنلا لاقف دوسأ ًامالغ تدلو يتأرما نإ :لاقف كي يبنلا ىلإ ةرازف ينب نم

 نم اهيف له :لاق ءرمح :لاق ؟اهناولأ امف :لاق ءمعن :لاق ؟لبإ نم كل له

 هعزن نوكي نأ ىسع :لاق ؟كلذ اهاتأ ىنأف :لاق ءًاقروأل اهيف نإ :لاق ؟قروأ

 . قرع هعزن نوكي نأ ىسع اذهو :لاق «قرع
 ضرعي ٍذئنيح وهو دوسأ ًامالغ ىت ةأرما تدلو هللا لوسر اي لاق : ةياور يفو

 يف ملسم هاور .هنم ءافتنالا يف هل صخري ملو : ثيدحلا رخآ يف دازو «هيفني نأب

 .«هحيحص » نم ناعللا باتك رخآ

 ىلع دلو هنأ ماد ام هيفن وأ دلولا قاحلإ يف هل لخد ال نوللا نإ : لِي لاق ولف



 مكحلا هجو هل نيبي نأ دارأ لي هنكلو ءًايفاك ناكل هب هقاحلإ نكمي ةدم يفو هشارف

 وه امم اهريظن ىلإ هرظن هجوو هداعأف ناهربب هنم كسمتسيو ةقيقح ىلع هنم فقيل

 نقيتملا ىلإ هيف كوكشملا دريو مولعملاب لوهجملا سيقيل هدنع مولعمو هيدل ملسم
 نم لصألا انه (قرعلاب) دارملاو فاصب سيل داوس هيف يذلا وه (قروألاو) «هنم

 هنول اهرهظأو «هيلإ هبذتجاو ههبشأ (هعزن) ىنعمو «ةرمثلا قرعب ًاهيبشت بسنلا
 . هيلع

 و.
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 ةصقلا ركذب ةيانعلا

 يف اهب ةناعتسالاو ةصقلا ركذب ةيانعلا ميلعتلاو ةيبرتلا يف ٍةِلَي هجهنم نمو
 نم ريثكل ةعماج ةيوبنلا ةصقلا يتأتف ءاهنايب بولطملا ةلأسملا نايبو «ةركفلا حرش
 بوجوو هّللاب ناميإلا لضف اهب نيبيف ديحوتلاب قلعتي ام اهنم «لئاسملاو دئاوفلا
 هتلماعم يف قدصلاو هيلإ عوجرلاو ةبوتلا لضفو هيلإ رمألا ميلستو هئاضق ىلع ربصلا

 يف نوبذعي ديحوتلا لهأ نم نوقباسلا ناك فيك اهب نيبيو ءاضرلاو لكوتلا لضفو

 نيدلاولا رب نم قلخلا ةلماعم ةيفيك ىف ةماعلا بادآلاب قلعتي ام اهنمو ءهّللا ليبس

 ىدابملاو ةميظعلا يناعملا نم كلذ ريغو ءامعضلا ىلإ ناسحإلاو ماحرألا ةلصو

 نأآل تايصخشلا ةقداص عئاقولا ةقداص يهف «قدصلاب ةيوبنلا ةصقلا زاتمتو .ةميركلا

 يحو الإ وه نإ ىوهلا نع قطني ال يذلا قودصملا قداصلا وه اهب ثدحتملا

 .٠ ىحا وي

 نم لمجل ةعماج ىهو ةيلاع دصاقمو ةيماس فادهأ تاذ ةيوبنلا ةصقلاو

 ' .اهيلع ضحتو اهيلإ وعدت دماحملا نم ديدعلل ةلماشو دئاوفلا
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 دهملا يف نيملكتملا ةصق
 000 . سا ناز 0 هاا ٌ

 الإ 'دهملا يف ملكتي مل :لاق ِهِلَك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 لبقأف يتالصو يمأ بر اي :لاقف «جيرج اي :تلاقف يلصي وهو همأ هتتأف اهيف ناكف

 :لاقف .«جيرج اي :تلاقف يلصي وهو هتتأ دغلا نم ناك املف «تفرصناف هتالص ىلع

 ىلإ رظني ىتح هتمت ال مهللا :تلاقف .هتالص ىلع لبقأف يتالصو ىمأ بر يأ
 لثمتي ىغب ةأرما تناكو «هتدابعو ًاجيرج ليئارسإ ونب ركاذتف ''”تاسموملا هوجو
 ناك ًايعار تتأف ءاهيلإ تفتلي ملف هل تضرعتف هننتفأل متئش نإ :تلاقف اهئسحب
 نم وه :تلاق تدلو املف تلمحف اهيلع عقوف اهسفن نم هتنكمأف هتعموص ىلإ يوأي

 :اولاق .مكنأش ام :لاقف هنوبرضي اولعجو هتعموص اومدهو هلزنتساف هوتأف جيرج

 ىتح ىنوعد :لاقف هب اوؤاجف ؟ىبصلا نيأ :لاق كنم تدلوف ىغبلا هذهب تينز

 كوبأ نم مالغ اي :لاقو هنطب يف هنعطف يبصلا ىتأ فرصنا املف ءىلصف يلصأ
 كل ينبن :اولاقو هب نوحسمتيو هنولبقي جيرج ىلع اولبقأف يعارلا نالف :لاق

 . "”اولعفف ت تناك امك نيط نم اهوديعأ ال : لاق بهذ نم كتعموص

 تلاقف ”'ةراشو '*”ةهراف ةباد ىلع بكار لجر رمف همأ نم عضري يبص انيبو
 ينلعجت ال مهللا : رف هلإ رظنف هيلإ لبقأو يدنلا كرتف اذه لثم ينبا لعجا مهللا :همأ همأ

 يكحي وهو ل هللا لوسر ىلإ رظنأ ينأكف «عضري لعجف هيدث ىلع لبقأ مث
 اهنوبرضي مهو ةيراجب اورمو : لاق مث اهصمب لعج هيف رف ةبابسلا هعيصأب ءاضتر

 ا :همأ تلاقف «ليكولا معنو هللا يبسح :لوقت يهو تقرس تينز نولوقيو

 '"”اعجارت كلانهف اهلثم ينلعجا مهللا :لاقف اهيلإ رظنو عاضرلا كرتف اهلثم ينبا لعجت

 )١( «ًايبص دهملا يف ناك نم ملكن فيك# :ىلاعت لاق «يبصلل ئيهت ام :دهملا .
 :ةسموملاو يناوزلا نهو ةلمهملا نيسلابو ةيناثلا واولا ناكسإو ىلوألا ميملا مضب :تاسموملاو («؟)

 . ةينازلا
 . ثيدحلا لوأ ىف هنع ربخأ يذلا ثلاثلا وه اذه (9)

 .ةسيفن ةقذاح يأ ءافلاب :ةهراف ةباد (5)
 .سبلملاو ةئيهلا يف و رهاظلا لامجلا يهو ءارلا فيفقختو ةمجعملا نيشلاب :ةراشلاو (6)

 . ملعأ هّللاو اهثدحو يبصلا تثدح يأ ثيدحلا اعجارت (")
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 ال مهللا :تلقف هلثم ينبا لعجا مهللا :تلقف ةئيهلا نسح لجر رم تلاقف «ثيدحلا

 ال مهللا :تلقف تقرس تينز نولوقيو اهنوبرضي مهو ةمألا هذهب اورمو ءهلثم ينلعجت
 ال تلقف رابج لجرلا كلذ نإ لاق .اهلثم ينلعجا مهللا :تلقف اهلثم ينبا لعجت

 ينلعجا مهللا تلقف قرست ملو تقرسو ٍنزت ملو تينز نولوقي هذه نإو هلثم ينلعجت

 . اهلثم
 هتلغش ليئارسإ ينب دابع دحأ جيرج ةصق ٍةِفَ يبنلا يكحي ثيدحلا اذه يفو

 هيلع طلسو اهءاعد هَّللا باجأف هيلع تعدف هقحب ءافولاو همأ ءادن ةيبلت نع هتدابع

 ىلاعت هللا هاجنأ مث همأ ةوعد تققحتو هتعموص تمدهو بذعف انزلا هيلع تعدا ًايغب
 ةأرما ةصق لي يبنلا يكحيو .هتناكم ىلإ ديعأو هتءاربب لفطلا قطنف هتدابع ةكربب

 نأ هللا تعدف رهظملا باهم ةبادلا ليمج مسجلا حيحص لجر رهظم اهرهب ةيداع

 ةناهم ةبذعم ةأرما نم ترفنو هل هللا قاطنإب ضرتعاو يبصلا ىبأف هلثم اهنبا نوكي

 : قطنو يبصلا ضرتعاف اهلثم اهنبا لعجي ال نأ هللا تعدف ةقرسلاو انزلاب ةمهتم

 . ةئيرب ةأرملا نأو ءرابج لجرلا نأ اهل نيب مث اهلثم ينلعجا مهللا

 . ةليمج لئاضف ىلإ وعديو ةليلج ٍناعم ةصقلا هذهب وي لوسرلا نيبي اذكهو
 ةقيقحلا لهأ فالخب رهاظلا لايخلا عم فقت ايندلا لهأ سوفن نأ اهنم

 ديمي ال رهاظلاب مكحلا نأو .حلاصلا لمعلاب ةربعلا نأو ةريرسلا نسح عم مهفوقوف

 فصني رئارسلا ىلوتي ىلاعت هللا نأو «حجارلا نظلا ديفي امنإو رمألا سفن يف ام

 . نيبعتملا نيكهنملاو نيمورحملا يساويو نيمولظملا

 تضراعت اذإ هنأو باجم اهءاعد نأو مألا قح دكأتو نيدلاولا رب مظع اهنمو

 دئادشلاب مهئالتبا دنع جراخم هئايلوأل لعجي ىلاعت هللا نأو اهمهأب ئدب رومألا

 مهيلع يرجي دقو [7؟ :قالطلا] اً ُهَل لَمجي هلأ ٍىَّنِب نمو# : ىلاعت هّللا لاق ًابلاغ

 .افطل نوكيف مهل ًابيذهتو مهلاوحأ يف ةدايز تاقوألا ضعب دئادشلا

 ناك ءوضولا نأ اهنمو «تامهملاب ءاعدلا دنع ةالصلل ءوضولا بابحتسا اهنمو

 ًاضوتف يراخبلا باتك يف ثيدحلا اذه يف تبث دقف ءانلبق نم عرش يف ًافورعم
 . ىلصو

 مهرايتخاب عقت دق ءايلوألا تامارك نأ هيفو ؛ءايلوألا تامارك تابثإ اهنمو

 . اهعاونأ عيمج ىلع تاداعلا قراوخب نوكت دق تاماركلا نأ هيفو مهبلطو
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 لاثمألا برضب لئاسملا بيرقت

 .لاثمألا برضب لئاسملا برقي ناك هنأ ميلعتلاو ةيبرتلا يف ٍدكَي هجهنم نمو

 ىلإ اهبيرقتو اهحيضوتو ةقيقحلا ريوصت يف اهرهظأو لبسلا حضوأ نم لثملاو
 . عماسلا نهذ

 قفنملاو ليخبلا لثم» :هنع هللا يضر ةريره وبأ هاور اميف ٍةِككَي يبنلا لوقي

 قفني الف قفنملا امأف امهيقارت ىلإ امهييدث نم ثيدح نم ناتبج امهيلع نيلجر لثمك
 ؟ ديري ال ليخسلا امو هثأ وفعتو هاي يتخنت ىتح هداج ىلع ترفو وأ تفيس الإ

 . هيلع قفتم .«عستت الف اهعسوي وهف اهناكم ةقلح لك تقزل الإ ًائيش قفني

 دحاو لك دارأ نيلجرب امههبشف قدصتملاو ليخبلل ِةِلك يبنلا هبرض لثم اذهف
 ام لوأ عردلاو اهسبليل هسأر ىلع اهبصف هودع حالس نم هب رتتسي عرد سبل امهنم

 قفنملا لعجف ءامهيمك يف هيدي ناسنإلا لخدي نأ ىلإ نييدثلا ىلإ سأرلا لع عقي

 لثمك ليخبلا لعجو هندب عيمج ترتس ىتح هيلع تلسرتساف ةغباس اعرد سبل نمك
 وهو «هتوقرت تمزلف هقنع يف تعمتجا اهسبل دارأ املكف هقنع ىلإ هادي تلغ لجر

 اهل حسفنا ةقدصلاب مه اذإ داوجلا نأ دارملاو تعمتجاو تماضت يأ تصلق ىنعم

 قاضف اهب تحش اهب اهثدح اذإ ليخبلاو ؛«قافنإلا ىف تعسوتو هسفن تباطو هردص

 لاقو [4 :رشحلا] 4َنمُمْلأ ُمُهَكِيَْوأد يِسَقَت مس قوي نمو# هادي تضبقناو هردص
 ىنعمو هحضفي هنإف ليخبلا فالخب نيرادلا ىف قفنملا رتسي هللا نأ دارملا :بلهملا

 رابخإلا ىلع ال ليثمتلا ىلع ءاج ربخلا نأب ضايع هبقعتو «هاياطخ وحمي هرثأ وفعي
 .هدضب ليخبلاو ةقدصلاب لاملا ءامنل ليثمت وه ليقو نئاك نع

 هللا ركذي ال يذلا تيبلاو هيف هللا ركذي يذلا تيبلا لثم ِةِلَي هلوق كلذ نمو

 .تيملاو يحلا لثم

 همدعو ركذلا دوجو ثيح نم تيملاو ىحلاب تيبلا هيبشت ثيدحلا اذه ىفف

 اميف ماتلا فرصتلابو هيف اهقارشإو ةايحلا رونب هرهاظ نيزي يذلا يحلاب ركاذلا هبش

 روني هنطابو لمعلا رونب هرهاظ نيزي ركاذلا اذكف مهفلاو ملعلاب رونم هنطابو ديري

 ركاذلا ريغو لصولا عدخم يف هرسو سدقلا ةريظح يف راق هبلقف ةفرعملاو ملعلا
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 «تيبلا نكاس لثم يأ ردقم هيف فاضملا ليقو «لطاب هنطابو لطاع هرهاظ
 . تيملا لثم نوكي فيكف يح تيبلا نكاس نأب ضرتعاو

 سفن نوكي الف هتعاطو هللا ركذب هتايحب عفتني نم هب هبشملا يحلا نأب بيجأو
 ناك نَم َوْأ# ةيأ يف نييح امهنوك عم تيملاب رفاكلاو يحلاب نمؤملا هبش امك هبشملا

 لطاع هرهاظ نأ ةهج نم ركاذلا ريغ هيبشت نأ ىلع [١١؟ :ماعنألا] 7
 . هب هتيب هيبشت نم بسنأ لطاب هنطابو

 جارسلا لثمك هسفن ىسنيو ريخلا سانلا ملعي يذلا لثم» :ِِكَي هلوق كلذ نمو
 . «هسفن قرحيو سانلل ءيضي

 . بدنج نع ءايضلاو يناربطلا هاور

 الو سانلا عفنيو رمتأي الو ريخلاب رمأي يذلا ملاعلا هيبشت هيبشت ثيدحلا اذه ىفف
 هسفن قرحي ملاعلا اذه نأ ىنعملاو «قرحيو ءيضي , يذلا جارسلاب هسفن عفنل ىعسي

 رانلاك وهف الإو ايندلا بلط ىلإ عدي مل نإ اذه هكاله يف هريغ حالصف «ةرخآلا رانب

 وهو هريغو هسفن ذقنم امإ :ةثالث ءاملعلاف ءاهريغو اهسفن لكأت يتلا ةقرحملا

 ىلإ يعادلا وهو هريغو هسفن كلهم امإو ًانطابو ًارهاظ ايندلا نع هَّللا ىلإ بغارلا
 ًارهاظ ايندلا ضفرو ةرخآلا ىلإ اعد نم وهو هريغ ذقنم هسفن كلهم امإو ءايندلا
 ءديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ ركذ هل ناك نمل ديعو اذهو ًانطاب هملعب لمعي ملو
 هللا يضر ةشئاع تلاق كلذلو .فوخلاو لجولا نم ةياغ يف ةباحصلا ءاملع ناكو

 .«تلمع ءيش يأ :تلاقف «موي تاذ اهءاجف هثدحتو اهلأسي اهيلإ فلتخا ىتفل اهنع
 ةالصلا هيلع ىسيع لاقو «كيلعو انيلع هللا ججح نم رثكتست امف :تلاق ءهم :لاق
 ال متنأو ةرخآلل نولمعت الو اهيف نوقزرت متنأو ايندلل نولمعت : : نييراوحلل مالسلاو

 مكسوؤر ىلع ايندلا متلعج لمع الب ءوسلا ءاملع اي :لاقو لمعب الإ اهيف نوقزرت
 اهآر نم بجعت ىلفدلا ةرجشك ءا د مكلمعو ءافش مكلوق مكمادقأ تحت ةرخآلاو
 .اهلكأ نم لتقتو

 هب ثدحي ال مث ملعلا ملعتي يذلا لثم» :ةيَك هلوق ىنعملا اذه يف كلذ نمو

 .(ح) ةريره يبأ نع (سط) هنم قفني الف زنكلا زنكي يذلا لثمك

 ىسنيو ريخلا سانلا ملعي يذلا لثم» :ىنعملا اذه يف هيي هلوق كلذ نمو
 .[(ح) ةزرب يبأ نع يناربطلا هاور] ء«اهسفن قرحتو سانلل ءيضت ةليتفلا لثم هسفن

 وبأ لاق ديدش ديعو هيفو هملعب لمعي مل نمل ِةْلَو ىفطصملا هبرض لثم اذهو
 لاقو .ةرم فلأ لمعي ملو ملع نمل ليوو ةرم ملعي ال نمل ليو :ءادردلا
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 لمع نم الإ ىرايح مهلك ءاملعلاو ءاملعلا الإ ىراكس مهلك سانلا :يرتستلا

 .هب لومعملا الإ هيلع ةجح ملعلاو ملعلا الإ لطابو لهج ايندلا :لاقو .هملعب

 لاقو .هب متخي ىتح ميظع رطخ ىلع صالخإلاو صالخإب الإ ءابه لمعلاو

 هقح هئاطعإ لبق هل بصتنتو هلهأ نم نوكت ملعلاب فرشت نأ تدرأ ىتم :دينجلا

 . كل ال كيلع ناكو هرون كتنع بجتحا

 لوألا دهعلا يف ةيبرتلا لوصأ نع ةصاخ ةلاسر ةباتكل ىلاعت هللا ينقفو دقو

 نم ةيجهنم سسأو ةيوبرت تايرظن صالختساو ميلعتلا ىف يو هجهنم ةيفيكو

 .قيفوتلا يلو هّللاو اهتصالخ انه انركذ .فيرشلا يوبنلا ثيدحلا





 « تيد كل تل مؤبلا»
 [7 :ةدئاملا]

8 

 رشبلا تاجاحب اهؤافو هب هتعيرش لامك
 ليدبتوأ فيرحت نود رصعلا حورل اهترياسمو

51 
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 سس تت اا

 يتلا ةعيرشلا يهو «ةيادهلل ةلاسر لمشأو فرشأو لمكأ يه ةيمالسإلا ةعيرشلا

 «ضرألا هللا ثري نأ ىلإ ءاقبلا اهل بتكو ؛ةدلاخ اهلعجو ءامسلا عئارش اهب هّللا متخ

 . تاعامجلاو دارفألا ةجاحبب ةيفاو ءماظنلا ةمكحم ءانبلا ة ةيوق ةرمتسم ةتباك تناك اذل

 نيردصملاو «نيميظعلا نيلصألا ىلع يوتحت ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ مولعمو

 : نيميركلا

 «ةغمادلا هتايآو «ةغلابلا هتجحو ميقتسملا هطارصو ميظعلا هللا باتك :لوألا

 .ةلاهجلا أمظ نم يوارلا باذعلا هلهنمو

 ءمهايندو مهنيد يف رشبلل ةداعسو ريخ لكل ةلماشلا ةرينملا ةيوبنلا ةنسلا : يناثلاو

 ءاهنع هللا يضر دق يهو ًاريرقت وأ ًالعف وأ ًالوق ِكب هللا لوسر ىلإ فيضأ ام يهو

 ىلوت نم لعجو ِةْيكَو هتعاطب رمأو ءاهاضتقمب لمعلاو ءاهيلإ عوجرلاو ءاهعابتا بجوأو

 ةعاط لعجو كو هتنسل هتعباتم مامتب هللا ةبحم لامك قلعو «نيرفاكلا نم كلذ نع

 كلذ عيمج نأ نيبو ؛هنآرق عابتاك ىلاعتو هناحبس هللا ةعاط هتنس ةعباتم يف لكي يبنلا

 نم ةنسلاو هّللا نم نآرقلاف . ىحوي يحو وه لب ىوهلا نع قطني ال هنأو هللا نم

 لحأو ماكحألا عضو يذلا نإ :لوقن نأ حصي ٍذئنيحف ءهاضرو هللا رمأب ِةلِلَك هللا لوسر

 . ىلاعتو هناحبس هللا وه مارحلا مرحو لالحلا

 : ةايحلا عقفاوو ةيمالسإلا ةعيرشلا

 عفاو عم رودتو ليج لكل حلصتو رصع لك رياست - هللا دمحب  انتعيرشو

 ةروطتم ةيمان ةيح تاعيرشتب اندمت يتلا ةلماكلا ةوقلا ةيعيرشتلا اهلوصأ ىفو «ةايحلا

 . ةبيطلا ةميركلا ةايحلاو نانئمطالاو ةلادعلا مهروصعو مهتائيب فلتخم يف سانلل لفكت

 حيتأ امدنع اهتردقو اهتيحالص ىلع ليلدلا مدقت نأ ةعيرشلا تعاطتسا دقو

 ةلادعلا اهيف ترفوت ةلضاف ةرتف اهقيبطت ةرتف تناكف ءعقاولا ايند يف قبطت نأ اهل

 لايجأل ءيضت ةرانم ايلعلا لثملا اهيف تعفتراو ةيناسنإلا ةماركلاو ةيعامتجالا

 لمحل اوغرفتو ةديعسلا ةايحلاب سانلا معن دقل ءدجملاو ريخلا ملس ةلبقملا ةيناسنإلا
 . ةلالضلا تاملظو لهجلا سوباكو ملظلا لالغأ نم هلك ملاعلا ريرحت ةلاسر
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 هذهل دهشيل نيدلا اذهل ةرياغم ةمظنأب لمعت يتلا ىرخألا ممألا عقاو نإو
 اهعيرشت يف ام ضعب نع لزانتت نأ ممألا هذه رطضت ذإ «؛لامكلاو ومسلاب ةعيرشلا

 .ةديدع ًارومأ مالسإلا نم ريعتست نأو ءاهماظنو

 مهنوؤش ميظنتب موقتو ةيضقأ نم سانلل دجي ام لكل عستت ةيمالسإلا ةعيرشلاف
 مهتاداع تفلتخاو مهسانجأ تنيابتو مهرايد تدعابت امهم مهتاجاحي ءافولاو

 . هسفن هفس نم الإ كلذ دحجي الو . مهعابطو

 : ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ومسلاو لامكلا لوصأ

 قفأ ةباحرب ًافصنم ملسي نأ دب ال هدعاوقو هلوصأو يمالسإلا هقفلا يف رظانلاو

 .«مهنوؤش ةجلاعمب اهلفكتو سانلا ةايح ميظنت ىلع اهتيحالصو اهرادتقا مامت ةعيرشلا
 لئاسملا ضعب تجلاع لب نايبلاو ليصفتلا نم ةدحاو ةقيرط ىلع اهماكحأ رجت مل اهنأو

 نم نيطبنتسملل تكرتو «ةيلك دعاوق تحت لئاسملا نم ًاريثك تجمدأو لالقتسا ىلع
 .دجي امو دجو ام ةيئزجلا لئاسملا ىلع ةيلكلا دعاوقلا هذه قيبطت ملعلا يلوأ

 ["/ : ماعنألا] وم نم ٍبَتكْلا فاَنطَرَم ام : ىلاعت هللا لوق مهفن اذه ىلعو
 يهو ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ديدجتلاو روطتلا ىنعم مهفن نأ يغبني ىنعملا اذهبو
 .ةمألا هذهب ةينابر ةيانعو ةضحم ةمحر

 قسن يفو ماظتنالا اذه ظفحي ماظن ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا تءاج كلذلو
 ةيرصعلا لزاونلاو ثداوحلا نيبو ةتباثلا دعاوقلاو لوصألا نيب ماتلا قسانتلا نمضي
 ىلاعتو كرابت قحلا هدارأ يذلا يسيئرلا لماعلا وه قسانتلاو ماظتنالا اذهو «ةفلتخملا

 نيبرخملا بيرختو نيثباعلا ثبع نع ًانوصم نيدلا اذه ءاقبو ةعيرشلا هذه ظفحل
 .نيلطبملا لاحتناو نيلاغلا فيرحتو

 هرسو هرهوج يف دمتعي قسانتلاو ماظتنالا اذه نأ ًاضيأ ملعاف اذه تملع اذإو

 ؛ يمالسإلا عيرشتلا جات يه ًاضعب اهضعب لمكيو ضعبب اهضعب لصتي لوصأ ىلع
 تامس يهو هيلع زكتري يذلا روحملا يهو «لامكو لالج يف ئلألتم هجات
 ْ ] .لامكلاو ديدجتلاو روطتلا سسأو تافصو

 : داهتجالا باب حتف

 عيرشتلاف .داهتجالا باب حتف :تامسلاو زئاكرلاو لوصألا كلت لوأ
 باتكلا يف اهصوصن تدرو يتلا ماكحألا نأل كلذو .داهتجالا ىلع موقي يمالسإلا
 تايآلا ددع نأ :نيعقوملا مالعأ يف ميقلا نبا ركذ دقف «ةدودحمو ةدودعم ةنسلاو

 يتلا ثيداحألا ددعو «ةيآ ةئامسمخ نع ديزت ال نآرقلا يف ماكحألا لوصأ يه يتلا
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 ماكحألا لوصأف «ثيداحألا فالآ يف ةرشتنم ثيدح ةئامسمخ ماكحألا لوصأ يه

 يمالسإلا عيرشتلا اذه ساسأ يه صن فلأ ةنسلاو نآرقلا نم ةعيرشلا هذه يف

 .ةلملا هذه ءانبأل هعفانم ينؤي اذه انموي ىلإ يقب ةب يذلا مخضلا

 مهئاملعب اودشرتسي نأو اوطبنتسي نأو اودهتجي نأ نيملسملا نآرقلا ملع دقلو

 أوعاذأ ٍفوَحْلا وأ نما نم يم 1 مهَءاج اًدإَو# : هتايأ مكحم يف هناحبس هللا لوقي «مهيركفمو

 . [87 :ءاسنلا] © ينم ةَوطيْنَتَسي َنيذلأ ُهَمِلَمل ينم رمَأْلا يلؤأ تَّلِإَو ٍلوُسَيلأ َلِإ ةودر ولو هب

 نع خيراتلا انثدح كلذلو .داهتجالاو طابنتسالا ىلإ ةحيرص ةوعد ىهو

 . ل6 هللا لوسر

 اياضقلا ىلع هباحصأ بردي ناك فيكو ِةكَي لوسرلا نع ًاضيأ خيراتلا انثدحو

 ةنينأمطو ةقث مهبولق الميو داهتجالا ةيرحو ريكفتلا ا

 000 1و وب مشأَطْخَ امين كج كت ديو :لوقي ىو هناحبس  هللاو

 نيملسملا ةايحح تماق عساولا ميركلا داهتجالاو ةقرشملا ةحامسلا هذه ىلعو

 لوسرلا مهعجشيو نودهتجي مهيلع هّللا ناوضر ةباحصلا ناكف «لوألا مهرجف ذنم

 نوفلتخي اوناكف مالسإلا ئدابم ة ةرحلا مهسوفن تبرشتو «هكرابيو داهتجالا اذه ىلع

 نوفرعي ال رارحألا فاالتخا هنكلو ثادحألل مهمهف يفو ءاياضقلل مهمهف يف

 نأ يف نوركفي الو مهتلاب نوقشارتي الو باقلألاب نوزبانتي الو ةموصخ الو ةجاجل

 .اركف اوديقي وأ ًايأر اورجحي

 دحأ نيلصي ال :مهل لاق ذإ ةظيرق ينب موي مهنم ِةِلَي هفقوم قطان دهاش ربكأو
 يلصن ال :مهضعب لاقف «قيرطلا يف رصعلا تقو مهكردأف ةظيرق ينب يف الإ رصعلا

 ملف 56 يبنلل كلذ ركذف «كلذ انم دري ملو يلصن لب :مهضعب لاقو ءاهيتأن ىتح

 ليبس هذه :هلوقب ربلا دبع نبا كلذ ىلع قلعو نيتفئاطلا نم ةدحاو فنعي

 راصمألا يف هتالول كك لوسرلا نس امك ا ءاهقفلا ةعامج دنع لوصألا ىلع داهتجالا

 نارقلا يف امهف مهيتؤي نأ وه هدابع ىلع هللا معن ربكأ نأ نوري اوناكو اودهتجي نأ

 . مهاياضق يف ًامهفو يك هللا لوسر ثيدح يف ًامهفو

 لوهس ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا نم نيملسملا تاروطت يمالسإلا عيرشتلا رياس ةقالطو
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 عيرشتلا روصقب ًاموي نوملسملا سحأ امف «ةايحلا تناك امنيأ اهلابج ممقو ضرألا
 الو مهتعيرش ريغ نم نيناوق ىلإ  مهيديأ يف ايندلاو - نمز نم ةظحل اوجاتحا امو

 ىتح ةفاك ةيناسنإلاو مهسفنأل ''نيعرشم اوناك لب مهئاهقف ريغ نم نيعرشم ىلإ
 مالسإلل ةنيدم ابوروأ نإ :«ةيناسنإلا خيرات حمالم» هباتك يف ''”(زليو) لوقيل
 .ةيراجتلاو ةيرادإلا اهنيناوق نم ربكألا بناجلاب

 وطخلا عم ةروطتم ةزيزع ةيوق مهتايحو ةبيط ءاخر نيملسملاب ةايحلا تشمو
 يتلا ةرحلا ةيداهتجالا تاساردلا نم ةبقاعتملا تادادمإلا لضفب عيرسلا يناسنإلا
 ينابرلا جهنملا نع سانلا فرحنا ىتح زيمملا هعباطو يمالسإلا ملاعلا ةمس تناك
 .نايرعلا قيرغلا ةاجن اموي تجنو موي تقرغو بكرملا مهب تفرحناف

 : عيرشتلا يف ةحلصملا رابتعا : يناثلا

 .يمالسإلا عيرشتلا يف ةحلصملا رابتعا وه ةعيرشلا يف لامكلا زئاكر نمو
 دعاوق هباتك يف لاقف ىنعملا اذه ىلإ مالسلا دبع نب نيدلا زع ةمالعلا راشأ دقو
 ينغ هّللاو مهترخآو مهايند يف دابعلا حلاصم ىلإ ةعجار اهلك فيلاكتلاو» :ماكحألا
 حلاصم نإو «نيصاعلا ةيصعم هرضت الو نيعئاطلا ةعاط هعفنت ال «لكلا ةدابع نع

 . «ايندلا حلاصمب الإ متت ال ةرخالا

 .دابعلا حلاصمل تعضو امنإ ةعيرشلا نأ دمتعملاو ١ :يبطاشلا مامإلا لوقيو

 لسد :لصألا يهو لسرلا ةئعب يف لوقي ىلاعت هللا نإف ءءارقتسالاب كلذ ملع

 .[176 :ءاسنلا] 4ٌلْسْرلأ دعب هب هلأ لع نياّنلِل نوي الحل َنيِرِذَنمَو َنيِرشُم

 مكحلا يف اهانبم هللا ةعيرش نإ :«نيعقوملا مالعأ» يف ميقلا نبا لوقي
 ءاهلك حلاصمو ءاهلك ةمحرو ءاهلك لدع يهو داعملاو شاعملا يف دابعلا حلاصم

 ءاهدض ىلإ ةمحرلا نعو ءروجلا ىلإ لدعلا نع تجرخ ةلأسم لكف ءاهلك مكحو
 .(«ةعيرشلا نم تسيلف ثبعلا ىلإ ةمكحلا نعو .ةدسفملا ىلإ ةحلصملا نعو

 نوكي ال نأ طرشب ةماعلا حلاصملل اهماكحأ عستت يح نئاك ةدلاخلا هللا ةعيرشف
 . مالسإلا ةعرشل ليدبت وأ ةيمالسإ ةدعاق ىلع ءادتعالا وأ يِهلإ مكح رادهإ كلذ يف

 : ةعماجلا ةيلكلا دعاوقلاب ةيانعلا : ثلاغلا

 .ةعماجلا ةيلكلا دعاوقلاب ةيانعلا ةيمالسإلا ةعيرشلا يف لامكلا لوصأ نم

 . ءارلا ديدستب 230

 .نيقرشتسملا دحأ (؟)
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 لوصأ اهنم ةماعد لك ىلع ينبني ةعماج دعاوقو ةيلك متاعد ةعيرشلا تماقأ

 هذه نمو .اهلاثمأ يف عراشلا دصقمب ملاعلا لزاونلا ةعيبطب فراعلا اهجرختسي ماكحأو

 امب الإ دبعي ال ىلاعتو هناحبس هللا نأ يهو . تادابعلا ةدعاق ًالثم ةعماجلا دعاوقلا

 وه هنأل ىلاعت هّللا ةهج ةهج نم الإ ملعت ال ةيفيقوت اهلك تادابعلا تناك كلذلو .عرش

 لك كَ هللا لوسر ناسل ىلع هباتك يف نيب دقو ؛هيضري ال امو هيضري ام ملعي يذلا

 . حلاصلا فلسلا عابتابو هلوسر ةنسو هللا باتكب نوكت هّللا ةدابعف «كلذب قلعتي ام

 :تاالماعملا ةدعاق

 عراشلا هنع تكس امف هيلعو .؟عنملا ملعي ىتح قلط تالماعملا نأ) يهو

 اذه يف ليق ام ةصالخو ءرظن لحم وهف رييخت وأ هنع يهن وأ هب رمأ هنع دري ملو
 نوكي ررض ىلع لمتشي ملو تالماعملا نم عراشلا هنع تكس ام نأ :وه بابلا

 ىلع ينبنت تالماعملاو دوقعلا نأ وه ةهجولا هذه ليلدو «ةحصلا اهيف لصألا

 اذهلو يهن هنع تأي مل ام كلذ ىلع يرجت ىهف كلذلو .مهفرعو سانلا تاداع

 لك نأ يضقي وهو ١١9[ :ماعنألا] 4ْكَيلَع مرح اَممْكَل َلَّصَف دَّمَو## :ىلاعت هَّللا لاق

 ةلماعم وأ دقع وأ طرش لكف «ةنسلاو نآرقلا يف هميرحت لصف ام الإ لالح ءيش
 رهظي وأ اهعنم ىلع ليلد دري ىتح اهميرحتب لوقلا زوجي ال هنإف اهنع تكس

 نع يدمرتلا ىور امك ذايسن ال ةمحر وه امنإ اهنع : اهنع هتوكس نأل ررض ىلع اهلامتشا

 ام مارحلاو هباتك يف هَّللا لحأ ام لالحلا :لاق ِِلك هللا لوسر نأ يسرافلا ناملس

 نع ينطقرادلا هجرخأ ام هلثمو . .مكل افع امم وهف هنع تكس امو هباتك يف هللا مرح

 ًادودح دحو اهوعيضت الف ضئارف ضرف هّللا نإ :لاق لَك هللا لوسر نأ ةبلعث يبأ

 . اهنع اوثحبت الف نايسن ريغ مكب ةمحر ءايشأ نع تكسو ءاهودعتت الف

 اهفينصتو اهبيترتو اهعمجب ءاملعلا ىنتعا ةروهشم ىرخأ مئاعد كانهو

 ء«ريسيتلا بلجت ةقشملا :اهنم «ىربك ةمدخ اهتمدخو اهمظنو اهحرشو

 :اهنمو .«كشلاب لازي ال نيقيلا :اهنمو ءاهدصاقمب رومألا :اهنمو «لازي ررضلا

 .ةمكحم ةداعلا

 : ملعلا باب حتف ىلإ ةوعدلا : عبارلا

 ضيرحتلاو هلضف ىلع ديكأتلاب ملعلا باب حتف ةعيرشلا يف لامكلا لوصأ نم

 ربكأ هنأ مالسإلا رخافم نم نأب :لوقلا نكميو .هلهأ فرش نايبو هباستكا ىلع

 لصتت نآرقلا نم تلزن ةرقف لوأ تناكو «هباستكا ىلع ضرحم مظعأو ملعلل رصانم

 .ملعلاو ةءارقلاب

 باتكلا تايآو ءهرصحت وأ ركذت نأ نم رهشأ مالسإلا يف ملعلا ةيضقو
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 نم ةريبك ةلمج ىلإ حوضوب ريشت تاحضاو لئالد اهيف نيلسرملا ديس ثيداحأو

 .ةيلكلا دعاوقلاب ةيانعلاو نيملعتملاو ءاملعلاو ملعلا نأش تعفر يتلا لئاسملا

 يأر مازتلا يف دومجلا مدعو ةنورملا ةيمالسإلا ةعيرشلا يف لامكلا لوصأ نم

 . ىرخألا ىناعملا

 نم دافتسملا رخآلا ىنعملا ىلع دافتسملا ىنعملا اذه هب حجرتي يذلا قيرطلاو
 . ثحبلاو رظنلاو داهتجالا :وه دحاو صن

 نمز يف حوجرملا ىنعملا حيجرت نكمي ةعجارملاو رظنلاو ثحبلاب هنأ امك

 . ةنمزألا تفلتخاو لاوحألا تريعت

 ةحلصملا هيف ام ءالجتسال لمأتلاو ثحبلل اعيجشت نيرجأ بيصملاو أرجأ هداهتجا
 . عيمجلل ةحجارلا

 ءقمألا هذه ىلع هللا ةمحر وهو ماكحألاو لئاسملا هذه يف فالخلا عقو كلذلو
 نأ امك ةاجنلل ةلصوملا قرطلا ريثكت فالتخالا اذه ىف سانلا ىلع هللا لضف نم نإو
 نأ هباحصأ يهني ناك ىتح ةعيرشلا بحاص اهدصق ىرخأ ةمعن مكحلا يف لوصألا ةلق
 7/١ 2٠١9: نيدباع نبا ةحابإلاو لحلا وهو اهلصأ ىلع ىقبتل هلاؤس نم اورثكي

 لب ءاهب لمعلا مازتلاو مهبهاذمب ذخألا نومزلي هقفلاو نيدلا ةمئأ نكي ملو
 فنأي ال ةحلصملا ىأر اذإ مهنم دحاولا ناكو فالخلا اذه نم ةضاضغ نوري اوناك

 .اهيلإ عجري نأ
 هتقشم ىأرو جح املف عوطتلا جح ىلع ةقدصلا لضفي ناك ًالثم ةفينح وبأف

 امل هنع لدع تاساجنلا ىف يأر دمحملو ءريخألا ليضفت ىلإ اذه هلوق نع داع

 . اهب سانلا ىولب ىأرو ورم ىلإ بهذ
 .اهنع عجر مث ءايشأب لوقي ناك ًاضيأ كلامو

 داع رصم ىلإ قارعلا نم لقتنا امل ريهشلا بهذملا مامإ يعفاشلا مامإلاو

 .هنم ةلأسم نيرشعو اعضب الإ «لوألا هبهذم كرتو اديدج ابهذم أشنأف
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 سيسي اسم ااا اا اا د

 الو اهيف اوفلتخا ام اذإ ًاضعب مهضعب رذعي ءاملعلا نم حلاصلا فلسلا ناك اذهل

 ةفيلخلل ضري مل يذلا كلام مامإلا فقوم يفخي الو . .هريغ هآر أيأر مهنم دحأ بيعي

 يرحت ةدش عم (أطوملا» هباتكب لمعلا ىلع نيملسملا عيمج ربجي نأ ديشرلا نوراه

 نإ هلوقب اذه هضفر كلام للعو ؛هيلع نيدلا ءاملع ةقفاومو هل هتياور يف كلام مامإلا

 مل ام ثيداحألا نم مهضعب دنع نوكي دقو دالبلا يف اوقرفت ٍةلِكَي هللا لوسر باحصأ

 هنوتفتسي نم ىهني دهتجملا مامإلا ناك اذهلو ؛هتنود امم ًائيش تريغل ينغلب ولو ينغلبي

 مهضعب ناك كلذ ىلع ةءانبو «ةقرفتلل ًاببس ه هولعجي نأ وأ هنودلقي ًانيد هاوتف اوذختي نأ

 .نيملسملا ةعامجل ةقفاوم وأ ًاصخرت مهريغ داهتجاب لمعي

 وأ ةماجحلا نأ ىري ناك :هّللا همحر دمحأ مامإلا نع يور ام اذه نمو

 ًاضوتي ملو ةالصلا ىلإ ماقو مجتحا مامإلا ىأر نمع لئسف «ءوضولا ضقنت دصفلا

 . هفلخ دمحأ مامإلا يلصي له

 .بيسملا نب ديعسو كلام فلخ يلصأ ال فيك :لاق
 فسوي ابأ نكلو مدلا جورخ نم ءوضولا نوري هباحصأو ةفينح وبأ ناكو

 ال هنأب نوراه ىتفأ كلام ناكو .مجتحا ديشرلا نوراه ىأر «ةفينح يبأ بحاص)

 .ةالصلا دعي ملو هفلخ فسوي وبأ ىلصف مجتحا وه اذإ هيلع ءوضو

 عم ىلص امل حبصلا يف تونقلا كرت هنع هللا يضر يعفاشلا نأ يورو

 كلذ لعف :سانلا نم ريثك لاقف دادغب يحاوضب مهمامإ دجسم يف ةيفنحلا ةعامج

 . مامإلا عم ابدأ

 فلسلا يدهتجم نم مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا ءاملع رابك ناك ًاضيأو

 اردق مهمظعأ ناك لب هللا عرش وأ هللا مكح ةيداهتجالا مهءارأ اومسي نأ نوشاحتي

 ناك نإو هللا نمف ًاباوص ناك اذإ يداهتجاو يملع غلبم اذه :لوقي ًاملع مهعسوأو
 .ناطيشلا نمو ينمف أطخ

 نأ اودارأف موق ترصاح اذإ : : هلوق شيجلا ريمأ ِهكَك يبنلا هب يصوي امم ناكو

 ال كنإف كمكح ىلع مهلزنأ نكلو هللا مكح ىلع مهلزنت الف هللا مكح ىلع مهلزنت

 مالعأ ١ يف ميقلا نبا لاق (ملسمو دمحأ هاور» ال مأ مهيف هللا مكح بيصتأ يردت

 اذك هّللا مرح وأ اذك لحأ وأ هللا مكح اذه لوقي نأ يتفملل زوجي ال :«نيعقوملا

 .دالف لوق اذه لوقي لب هدلق نمع هاقلت يذلا باتكلا يف هدجو ءيشل ًاعبت

 ةقداصلا ةصلخملا ةصلاخلا حورلا كلتبو ديمحلا ديرفلا جهنملا اذه ىلعو

 ىلإ لوصولا يف برقأ اذهب اوناكف مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا ةمكأ راس

 مهراعش ناكو هركردأ اذإ هب أاكسمت ىوقأو هوحمل اذإ هيلإ اغولب عرسأو «باوصلا
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فلا تاهمأ نم قحلا ىلإ عوجرلا نأ وه كلذ يف ًاعيمج
 يف كلذ رثأ نم ناكو لئاض

 هللا يف ةوخألاو ةبحملا ةوقو مهنيب اميف حماستلا حور ومن ضعبب مهضعب ةقالع

 .ةمألا ةداعس ىلإو هللا اضر ىلإ لصوي ام لك ىلع نواعتلاو قحلا ليبس يفو

نم اهظفحو مهلامَو مهرامعأ يف مهل هّللا كرابف
 ميقع لدج يف عيضت نأ 

 .هؤطخ رهظ وأ

نم كلذك هناحبس مهظفحو
ك نمو دساحتلاو مصاختلا 

 بولقلا دسفي ام ل

ىه اهو اهب ةمألا عفنو مهلامعأب مهعفنف لامعألا بحيو
 ارانم تلاز ال مهراثآ 

اجذومنو مهقيرط كولس دارأ نم هب يدتهي
 يف هقف نم مهبهو ام هللا هبهو نمل ً

و قحلا يرحت ىلع صرحو نيدلا
امك رمثيو اوعفن امك عفني نأ دارأ

 .اورمثأ 

 ءروغلا قيمع تابنجلا عساو رهن نم نوفرتغي مهنأ مهحاجن بابسأ نم لعلو

 . مالم الو باتعب هريغ نم

امهيف هريغ مهفيو ًامهف ثيدحلا وأ ةيآلا يف مهفي مهضعب ناكو
 رخآ ًامهف 

 إو ىلاعت هللا ادمح ًاقافتا ةجيتنلا تناك نإف نسحأ يه يتلاب هبحاص لك شقانيف

مج مهفارتعا عم ناك اذه مهفالتخا
 عوجرلا بوجوو ةلمج ةلدألا هذه ةيجحب ًاعي

 راكنإ نأو ءرتاوتم يعطق ليلدب تبث امنإو اهتيجح رابتعاو اهب دبعتلا نأو اهيلإ

حيرص رفك  نظلا ديفت تناك نإو ةلدألا هذه ةلمج
 راكنإ ةقيقحلا يف وه ذإ - 

 ةلأسم ىلع هبنأ نأ انه بحأو . اهرابتعا بوجوب رمأ يذلا ىنيقيلا ىعطقلا ليلدلل

مدع يهو ريخلا هب نظي نمم ريك اهيف عقي ةمهم
 نيب داحألا راكنإ يف قيرفتلا 

راكنإ نيبو اهصوصخيب ةلأسم يف دحاو ربخ راكنإ
 ىف نيلئاق داحآلا رابخأ ةلمج 

 اذهو «قسفي لب رفكي ال داحآلا ركنم نأ ةثحابملاو ةجاحملا دنع نيرمألا الك

بنلا ةنسلا راكنإ كلذ يف لخدي ذإ لهج وأ أطخ
 - أريسي ًائيش الإ اهلك ةيو

 داحآ اهنأل ةدحاو ةلمج داحآلا راكنإ نيب قرفن نأ بجاولاو
 دحاو ربخ راكنإ نيبو

 رفاك ةدحاو ةلمج («داحآلا سنج» يأ داحآلا ركنم نإ :لوقنو ءرذع وأ رربم الب

اهبلغأ يه ذإ . ةيوبنلا ةنسلل ركنم ةقيقحلا يف هنأل
 هوحن وأ ربخ ركنم نإو داحآ 

خألا كرت يضتقي رذع وأ رربم الب ناك اذإ قساف اهصوصخب ةلأسم ىف
 يغبنيف هب ذد

 . ةطقنلا هذه ةظحالم
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 ةعيرشلا يف روطتل اىنعم

 دارملا ريغ ىلع موق اهمهفي دق ةعيرشلا يف ةرياسملاو روطتلاو ةنورملا هذهو

 ناك ام انثئاك ثدحيو دجي امم ائيش دري ال مالسإلا نأ روصت ىلإ مهولا مهب بهذيو
 دعاوق ىلع ضرع ريغ يف هحالف مهل ىءارتو هحالص مهمعزب مهل حال امهم

 نم مكو ريخلا ديرن ثيح نم رش يف عقن ال ىتح قامعألا ىلع لئالدلاو ججحلا

 مزلي سيل هنكلو حيسف هلاجمو بحر مالسإلا ردص نإ معن .هبيصي نل قحلل ديرم

 ءايشأ لبقي مالسإلا نأ قيقح «لوبقلاب قيقحت نود ديدج لك لبقتي نأ اذه نم

 اولقعي نأ نيعلاطملا ىلعف ةهاركلاو بوجولاو ةمرحلاو لحلا هيفف ءايشأ ضفريو

 ريغ نم مهتارابع ىزغمو مهتاملك ىمرم - هللا مهقفو  نييمالسإلا نيبتاكلا نع
 . ماهفألا هب ءوستو ماهوألا ىلإ قبسي دق امم ادارم سيل ام مازتلا ىلإ عرست

 : داهتجالا ىنعم ديدحت

 هل ةيامحو هدعاوقل طبض وه لب ًاقييضت سيل مالسإلا يف داهتجالا ىنعم ديدحتو

 نم ءايعدألا نيلفطتملل جارخإو هدارفأل زييمتو هلوصأل بيترتو هقرطل ميظنتو اهنم دب ال

 نأ لوصألا ةمئأ ررقي كلذلو ءائيش هدجي مل هءاج اذإ ىتح ءام نآمظلا مهبسحي نيذلا

 ملعلا يف ةعس ىلإ جاتحي هنإف هيلع ىربك ةجردو ةيعرش ىمظع ةبترم ناك امل داهتجالا
 داهتجالا يعدم ناك انه نمو «ةيعرشلا ةلدألا عاونأب ةمات ةفرعمو ةداملا يف ةرازغو

 ىري دقف هاوعد يف رصبتيو هسفن عجاري نأ هل يغبني ةريخألا رصعألا هذه يف قلطملا

 كلذ لك يف وهو هسفن رادقمب لهاج وأ اهيعدي يتلا ةبترلا رادقمب لهاج هنأ تبثتلا دعب
 نم طابنتسالا ديريو داهتجالا ىوعدب ًأرخف هيقدش المي لجر ءاج دقو ء«ًاروذعم سيل

 ملع فرعي الو لب نحللا نم ةملاس ةرابعلا ةءارق فرعي ال وهو نييبرعلا ةنسلاو باتكلا

 طابنتسالا ىوعد ءالؤه لاثمأ نم حصت فيك هّللابف .ةيبرعلا حاتفم وه يذلا ًالصأ وحنلا
 !؟نيدهتجملا دادع يف اونوكي نأ وأ نيحلاصلا فلسلا طابنتساك
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 نم هفرعي نأ بجي ام فرعو طابنتسالا ةيلهأب ققحتو كلذل ًالهأ ناك نمل نكلو
 لضفلا وذ هّللاو حنم بهاوملاو عساو هللا لضف نإف .هيلع عمجمو خوسنمو خسان

 ةنسلا يف ًامهفو نآرقلا يف ًاحتف هدابع ضعبل ىلاعت هللا بهي دق :معن «ميظعلا
 مهف راهظتسا وأ اياضقلا ضعب يف ثحبلا وأ لئاسملا ضعب ةعجارمل هلهؤي ةيوبنلا

 عئاقولاو لزاونلا ضعب مكح ةفرعم وأ قئاقحلا ضعب ةفرعم ىلإ لوصولا وأ ديدج
 لب .«قلطملا داهتجالا ةجرد ىلإ هعومجم ىف هب ومسي ال كلذ نأ الإ اهليصأتو

 قح ةملك هل ًالهأ سيل نمم داهتجالا ىوعدف يأرو رظن بحاص وأ ًاثحاب نوكي
 نع ريفنتو قحلل سيلدتو «لطاع قحلا ةيلح نع ةنتف عوضومو لطاب اهب ديرأ
 .روهمجلل ةفلاخمو ةعامجلاو ةئسلا ةعباتم

 ةمئألا نوزمليو نيدلا ةملك قيرفت نوبحي ءالهجب نيملسملا رشعم انيلب مكو
 ءىش لك ىف ةفلاخملا نوبحيو ءاملعلا ةعمس نوهوشيو نتفلا ران نودقويو نيمدقتملا

 ًاشيوشتو ةملكلل ًاقيرفتو ةسايرلل ًابلطو ةداملل ًابحو ناطيشلل ةعاطإو حلاصملا ءارو

 ىلإ ةلدألا بلطو ثحبلاو رظنلا ىلع ثحلا باب نم مهيلع نولخديف «ماوعلا ىلع
 يه ام ىلع ةيضقلا هذه نوقلطي اذكه «مارح ديلقتلاو بجاو داهتجالا نأ ةيضق)

 وه الف ؛موعزملا ثحبلاو موهوملا ملعلا نم تاهاتم يف ًاطبختم يماعلا ىقبيف هيلع
 نأب لوقي يذلا اذ نمو ءأدهتجم هنم اوعنصيل هوملع مه الو هيلع وه ام ىلع يقب
 ناك نإف «عئانصلا بابرأو ءالهجلاو ماوعلا مهيفو سانلا عيمج ىلع بجاو داهتجالا
 دوجوب فرتعي ناك نإو ةدهاشملل راكنإو جحلل ةرباكم كلتف ةمألا يف مهدوجو ركني

 نيقباسلا ةثالثلا نورقلا لهأل ماوعلا ديلقت نأ كش الف ديلقتلا ىلإ نيجاتحملا ماوعلا

 ةيريخلاب مهل ِةلَك يبنلا دهش دقف «مهريغ ديلقت نم قحأو ىلوأ رباكألا ةمئألا نم
 .«مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ينرق سانلا ريخ» :لاقف

 مهبهاذم تطبضنا مهنوك عم مهنع هللا يضر مهيف ةقداص ةداهش يهو

 ًارتاوتم وأ ًاحيحص ًالقن مهعابتأ نع مهيواتفو مهلاوقأ تررحتو مهبراشم تفصو
 عقاوم فرعي ال نم ديلقت ىلإ ءاملعلا ءالؤه عابتأ كرتي فيكف ؛ «فلس نع ًافلخ

 ؟طابنتسالا ةيفيك الو «عيرشتلا رارسأ الو «عامجإلا

 كلذ نإف هنيعب دحأ ريقحت وأ ةيتاذ ةيصخش نم لينلا اذه نم دصقلا سيلو
 نم دصقلا امنإ  ماليإ تيمب حرجل ام  لهاجلا هنم ملأتي الو لقاعلا هب ىنعي ال رمأ
 عمج ىلع ثحلاو نيحلاصلا فلسلا ريدقتل نيملعتملا هيبنتو نيملسملا داشرإ كلذ
 نحنو «ممهلا هل تلذب ام قحأو مهأو لمكأ كلذ نإف «ةملكلا ديحوتو لمشلا
 يعادت ممألا انيلع ىعادتتف دادعتسالاو ةوقلا بهذي قرفت نم مائولا ىلإ جوحأ
 .نوهاس ةرمغ يف نحنو عاصقلا ىلع ةلكألا
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 دساف نظو ةلطاب ةمهت

 روصق ةحيحصلا ةيمالسإلا ةفاقثلاب اوفقثتي مل نمم نيرصاقلا ضعب نظ دقو
 اذه اوروصو ناكمو نامز لك يف رشبلا ةجاحب ءافولا نع ةيمالسإلا ةعيرشلا

 دومخلاو دومجلاب ةعيرشلا اوفصوف «ًادييقت مالسإلا يف عيرشتلا ةطلسل ديدحتلا

 .رصعلا حور رياست نأ نكمي الو «نامزلا اذهل حلصت ال اهنأ ًاناتهبو ًاروز اوعداو

 مهعمتجم ميظنتل ةيعضولا نيناوقلا ىلإ اوؤجلي نأ نورطضم نيملسملا نأو

 روصعلا ءاهقف هيلإ لصو يذلا يعرشلا هقفلا ماكحأب مهلمع بناجي مهتسايسو
 تاعانصلاو مولعلا تقتراو نارمعلا عستا املك هنأ كلذو مالسإلا نم ىلوألا

 نكي مل نوؤش تضرعو لكاشم تتبنو ثداوح تددجت ةايحلا بهاذم تبعشتو

 الو اهريغ نود ةعيرشلاب ءافتكالا نكمي ال هنأ اومعز اذلو «لبق نم اهب دهع سانلل

 نيناوقلا نم دادمتسالا يف نوطبختي اوحارف «هتعرش ام ىلع راصتقالا نكمي

 مارحلا نوللحي اوذخأو «ةعيرشلا يواسي ًاردصمو ًالصأ اهنوربتعيو ةيعضولا

 قيرفت نود اناكمو انامز لاحلا مهريكفتو مهرظن يف بساني امب لالحلا نومرحيو

 .عطقو نظو عرفو لصأ نيب
 نأل ركنتسم الو بيرغب سيل رمأ مالسإلا ءادعأ نم ةيرفلا هذه لثم رودص نإ

 اهيف كفست يتلا ةرمدملا تارماؤملاو ةرفاسلا بورحلا مهفكت مل مالسإلا ءادعأ

 يه ىرخأ ًابورح اونش لب قوقحلا عاضتو لاومألا بلستو ضارعألا كهتنتو ءامدلا

 عاضوألا بلقو قئاقحلا هيوشتو ليلضتلاو هيومتلاو تايرتفملاو بيذاكألا برح

 . صئاقنلا قلخو

 نوبسنيو انتنسلأب نوملكتي نمم انتدلب ءانبأ نم اذه لثم ردصي نأ بيجعلا نكل

 ةعسب ملسو اهب فرتعا نأ دعب مهتعيرشل رهاظ ركنت يف هيلع نوبسحيو مالسإلا ىلإ
 يذلا 157737 ةنس ياهال يف دوقعملا نراقملا نوناقلا رمتؤم اذهف ءمالسإلا ءادعأ اهقفأ

 : ررقي ملاعلا دالب فلتخم نم نويبرغ نوثحابو نوركفم هيف عمتجا
 ١ ماعلا عيرشتلا رداصم نم ًاردصم ةيمالسإلا ةعيرشلا رابتعا .

 .ةيح ةعيرش ةيمالسإلا ةعيرشلا رابتعا  ؟
 .اهريغ نم ةذوخأم تسيل اهتاذب ةمئاق اهرابتعا
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 رامعتسالا سئاسد مظعأ نم مالسإلا ىلإ نوبستني نيذلا ءالؤه نأ كشن الو

 نم هيلع نايتإلاو يمالسإلا عمتجملا ميدهت اهب دارأ يتلا هتاططخمو هتارماؤم رطخأو

 نم نأ  هناضحأ ىف اوؤشنو هرايد يف اوعضر امل  مهناهذأ يف يقلأ ذإ .دعاوقلا
 مهكسمت وه امنإ ةراضحلا بكر نع مهفلختو مويلا نيملسملا طاطحنا بابسأ ربكأ
 مدقتلا ىلإ يدؤي ال هب كسمتلا نأو ملعلا عم قفتي اال اذه مالسإلا نيد نأو ( مهنيدب

 رثأتف «مالسإلا ءادعأ لاق اذكه 7 هلك كلذ ليبس يف ةرثع رجح فقي لب روطتلاو
 لقو هبانذأو رامعتسالل .مهمالقأ اورجأو نيملسملا ءانبأ نم ةلهجلا ةركفلا هذهب

 اومقو هلاجرو مهنيد نأو .«مهبيدو اننيد نيب عساشلا قرفلا نيساسدلا ءالؤه تاف

 اوداقو اهمدقت اولقرعو ةيبوروألا ةيراضحلا ةضهنلا هجو يف نامزلا نم ةرتف لبق
 هتدافو هلاجرو اننيد نكل .دقاحلا ودعلا فقوم مهنيد نم اومفوف فلختتلا ةكرح

 نم ملاعلا اوكرح نيذلا مهو خيراتلا يف ةدلاخلا ةيمالسإلا ةراضحلا حرص اوماقأ
 ال دئاقلا قيدصلا فقوم اننيد نم فقن نأ ىغبنيف «ةضهنلا ةكرح اوداقف هلهجو همون

 ةيملعلا ةودنلا يف نوفقي ابوروأ يف ركفلاو نوناقلا لاجر رابك ءالؤهو
 ةعيرشلا ماكحأب مهباجعإ اونلعيل ١1797 ةنس رفص رهش يف ضايرلا يف ةدقعنملا
 مهسيئر لاقو .اهيف ناسنإلا قوقحو اهنع قئاقحلا نع هوعمس امو ةيمالسإلا
 نم :قباسلا ادنلريإ ةيجراخ ريزوو نلبود ةعماج ىف ذاتسألا «ديارب كام رتسملا»
 .نادبلا نم هريغ نم ال ناسنإلا قوقح نلعت نأ بجي ىمالسإلا دلبلا اذه نمو انه
 قاثيم ىلع قوفتت كش ال يه ناسنإلا قوقح ىف نآرقلا ماكحأ نإ :هليمز لاقو

 .ناسنإلا قوقح
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 ماتا هد-دكد دس يس اا اا

 ةهمتاحلا

 ةنسحلا ةودقلا يه مهخيراتو مهنع هللا يضر ةباحصلا ري ريسو ةيوبنلا ةريسلا نإ

 اهنم نوسبتقي ةينيدلا مهتفطاعو ةيناميإلا مهتوقل ريبكلا ردصملاو «ةاعدلا جاهنم يف

 ناميإلا اهنضتحا ةوعد اهيف نوري «بولقلا رماجم اهب نولعشيو «ناميالا ةلعش

 ةريشعلاو اهبابرأ ىلع لاومألاو ءاهباحصأ ىلع سفنألا اهليبس ىف تناهف قدصلاو

 قراشم يف اهرشنل تالحرلا تعباتتو ءاهلجأل باذعلا بذعتساو اهلهأ ىلع

 تاذللا كلذ يف تيسنف .اهداجنأو اهراوغأو اهنوزحو اهلوهسو اهبراغمو ضرألا

 نيقيلا ىضفأ ىتح لاومألا رحو جهملا تلذبو ناطوألا تكرتو تاحارلا ترجهو

 حير تبهو هللا ىلع بولقلا تلبقأو «لوقعلاو سوفنلا ىلع رطيسو بولقلا ىلع

 ىوقتلاو ةدابعلاو ناميإلاو ديحوتلا ةلود تماقو «ةكرابم ةبيط ةفصاع ةيوق ناميإلا

 . ًاجاوفأ هللا نيد يف سانلا لخدو ملاعلا يف ةيادهلا ترشتناو

 ةودق نوكتل ةكرابملا ةريسلا هذهب نيددجملاو نيحلصملا ةيانع تدتشا انه نمو

 مهبولق باهلإو مهممه ظاقيإو نيملسملا ةايح يف ديدجلا ثعبلا ديدجتل ةدامو «ةنسح

 درس وأ ةيخيراتلا عئاقولا ىلع فوقولا درجمل سيلو «ةينيدلا ةسامحلاو ناميإلا ةوذجب

 يقيبطتلا يلمعلا اهعومجم يف ةيمالسإلا ةقيقحلا ةدهاشمل لب ثادحألاو صصقلا

 . ماركلا هبحصو ِةَِذ دمحم ىلعألا اهلثم يف ةلماك ةدسجم

 هللا ناوضر ماركلا هبحصو ِةيَك يبنلا اذه ةيصخش يف ةرطعلا ةريسلا هذه نإو

 حالصلا ةاعدل ةحضاولا ةنيبلا ننسلاو ميقتسملا قيرطلاو يوسلا جهنملا مسرت مهيلع

 حالفلاو حاجنلا اهيلع اوراس نإ مهل نمضتو ميلعتلاو داشرإلا ةذتاسأو حالصإلاو

 .هنسحأو هجو لمكأ ىلع مارملا قيقحتو

 ةريسلا هذه نع لوقعلا ىلع نميهملا لئاهلا ءالخلاو يركفلا غارفلا اذه نإو

 رغلا لاطبألا كئلوأ لاثمأ جرخ يذلا ديجملا يمالسإلا خيراتلا اذه نعو «ةميركلا

 مالسإلا ةامح ةيمالسإلا ةراضحلا ةذتاسأو ملاعلا ةداق نيحتافلا ةازغلاو نيمايملا

 فراعملاب اوفقثو «نادلبلا اوحتفو شورعلا اوكدو ملاعلا اوده نيذلا ءايقتألا ةزعألا

 اونبو ءناوضرو هللا نم ىوقت ىلع ةرهدزم ةيمالسإ ةراضح اوسسأو «.ناهذألا

 . برغلا ىلإ قرشلا نم ةديتع ةيمالسإ ةلود حرص
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 ةثيسلا هتجيتنو ةميخولا هتبقاعو «ميسجلا ه هرطخ هل رمأ ةريسلا هذه نع غارفلا اذه
 لوصأ نم انتراضح دمتسنو ميدقلا اندجم ةريس ىلإ عجرن مل نإ ةيمالسإلا ةمآلا يف

 مهتايح خيراتو انلاجرو انلاطبأب ةمات ةقيثو ةلص ىلع نوكنو «ةقيرعلا ةراضحلا كلت

 ىدتقي الو «مهنع الإ ذخؤي ال نيذلا مهف ِةلَك لماكلا ناسنإلا ةسردم نم اوجرخت نيذلا
 .هب مهلاح حلص امب الإ لاح انل حلصي الو «مهل الإ عمسي الو «مهب الإ

 انل ديعي يذلا ديشرلا مئاقلاو نيمألا يعارلا نيدلا اذهل ثعبت نأ مهللا كلأسن

 ةمألا حلصيو تايارلا عفريو تاتشلا عمجي . ةضهنلا هنم ائيف ثعبيو .دجملا

 كرمأ يضميو كمكح ميقيو «ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأيو ةمغلا فشكيو

 . نيمآ «نينمؤملا كدابع رصنيو كمراحم ىلع راغيو كلدع رشنيو

 يكلاملا يولع دمحم

 ةيوبنلا ةرجهلا نم ١4٠١ لوألا عيبر ةرغ
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 . يبطرقلا ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم مامإلل .نآرقلا ماكحأل عماجلا  ؟
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 نيدلا سمش ظفاحلل ؛ةنسلألا ىلع ةيراجلا ثيداحألا يف ةنسحلا دصاقملا 4

 . يواخسلا

 . يمثيهلا نيدلا رون ةمالعلل .دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم ٠
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 © ةيوبنلا ةريسلا بتك
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 بس يب يب بص ااا

 لئابقلاو مالعألا سرهف
 فلألا فرح

 لكم قلعت تأ :(يبنلا) ميهاريإ

 ١7١٠. ل56 ككا

 21١6 1١7. :(لوسرلا نبا) ميهاربإ
 4٠« ١159. :متاح ىيبأ نبا

 . : ةبيش ىبأ نبا

 5١1. :ةناوع ىبأ نبا
 7١. 218 117 :ةلاه يبأ نبا
 ١1١1١61٠١١. 990 تكلل تك : قاحسإ نبا

 .78 :ىموزخملا ةيمأ نبا

 ١150. : لهج ىبأ ةنبا
 .717 :ةزمح ةنبا
 .35 : ةنيجب نبا

 /7١. : راكي نيا

 .!/0 : ريبج نبأ

 :ريرج نبا 625١٠ 55١5.

 ء١15 .5351065 ه٠ :نابح نبا

6 . 

 51١8, .53؟5 5٠ :رجح نبا

 5١9. :نودلخ نبا
 ١١. :ةيحد نبا

 .6ا/ :دشر نبا

 ء١١١ .غ41 685 25١ :لكلعس نبا

 1١95, .كذق لكدوك لكك

 .50؟ : نيدباع نبا

 غ36 2498 ءاله ل٠ 2317 : سابع نبا
 .١٠11١ل5ه لاا لكاكك لحال

 ١59. :ربلا دبع نبا

 1١١. :لالك دبع نب ليلاي دبع نبا

 5١. :ءاطع نبا

 ١١١. :ليقع نبا

 .51/ :ةريهف نبا
 .107 للود كة ل : ميقلا نبا

 5١١. 2151/ 2453 :ريثك نبا

 ١., 8 : لال نبا

 ء١5١ 205 808 هال 6٠ :هجام نبا

 175١. لاو لام

 ١١5. :ردكنملا نبا

 ١11. :ةدنم نبا

 .59 :رينم نبا

 ١1. 5 : ماشه نبا

 5١١. :بويأ وبأ

 ١1908 5١١. :ماشه نب يرتخبلا وبأ

 ١6057. :راين نب ةدرب وبأ

 .757 :ةزرب وبأ

 ١77. :ريصب وبأ

 ك4 كال تك 236 :قيدصلا ركب وبأ

 2.١560 للثع لالا/ )قاب قم

 2.1554 كال: ابا“ نحكم نحو

 1١06.



 لئابقلاو مالعألا سرهف 33

 50١. :ةبلعث وبأ

 .175 :ليهس نب لدنج وبأ
 ,.196 0٠*23 ت8 (51/ : لهج وبأ
 .17 2794 :يودعلا ةفيذح نب مهج وبأ

 .79 :ىكبسلا نسحلا وبأ

 4١. ءىا/ : يلذاشلا نسحلا وبأ

1 

 .707 27017 :ةفينح وبأ

 .757 23١8 ءالا .55 :ءادردلا وبأ

 .ء١١ 245 .685 2١, 25“ :دواد وبأ

 فر ش1 لا ا

 ١560, .44 .55 :يرافغلا رذ وبأ

6 . 

 ٠٠١. :يطبقلا عفار وبأ

 ١70. :ةعيبر وبأ

 ١5٠. :ديز وبأ

 .154 2.١٠١ :يردخلا ديعس وبأ
 . ١57 : يروباسينلا ديعس وبأ

 : بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس وبأ

5 . 

 ءلوال 0955 2195 ١97. :نايفس وبأ

70 

 .017 :حيرش وبأ

 ١77. :حلاص وبأ

 :بلاط وبأ 1٠ ١321.

 ١89. :ةحلط وبأ

 ١5. :ليفطلا وبأ
 .060 : عيبرلا نب صاعلا وبأ

 .86 :يورهلا هللا دبع وبأ

 .,/7 : ةديبع وبأ

 ,ل ”١ 2لعع 6ىقهه :كديبع وبأ

 ٠١. :ىلذهلا ريبك وبأ |[

 .55 :بهل وبأ

 7١. 279 :ةزمح ىبأ نب دمحم وبأ

 18 : يردبلا دوعسم وبأ

 :ميعن وبأ 2.5٠ 21٠ 1994.

 241 ءال١ ترك 268 ل7١ :ةريره وبأ

 لام ككذ كمت ك5 .“ككذ

 2 ا ل ا

 ان لا لا ا
 .؟77 :ينيروهلا رصن ءافولا وبأ

 0١. :ىلعي وبأ

 .707 :فسوي وبأ

 ١1١١. 8 : فلخ نب َىبأ

 م١ ه٠ 044 7 : لبتح نب دمحأ
 ١١6. لكل” ىلعع ه6 6!

 لالا تكامل لد سمك أ

70 

 .154 ءل١5 159 2.164 :مدآ

 .14 :سيق نب دبرأ

 616 : يرهزألا

 .ء.١5١ 1١١ 8"١1. :ديز نب ةماسأ

1 7. 

 5١. :راسي نب قاحسإ
 :ليفارسإ ١65.

 ١77٠١. ءا"١3 : (ىبنلا) ليعامسإ

 . : ركب ىبأ تنب ءامسأ

 ١5. : سيمع تنب ءامسأ
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 ممسك ااا رو ا

 :دوسألا 6 ١.

 7١. :ريضح نب ديسأ

 .57 :ىليصألا

 .156 : ةمامأ

 75١4. :ةيشبحلا نميأ مأ

 .155 : ةبيبح مأ

 7١8. :ءادردلا مأ

 1١١. :ميلس مأ

 .١١ا/ .78 :ةملس مأ

 ١197. :ةيطع مأ

 . 07 : ةيراصنألا كلام مأ

 .18 ؛17١2 :دبعم مأ

 .55 :ئناه مأ

 .148 .55 :فلخ نب ةيمأ

 ء5120715 237١ 217 :كلام نب سنأ

 ؛ءغ58١١ كا6١ه قه 2ّئال ىو م7

 ؛غ531١ .ءك#5 كاك لال للالد

 ك16 2ككت كة: كت“ ل عذ

 «2غك١١5 .5دال كذح كذا كحال

 5 1١8.

 :يعازوألا ”١77.

 :سوألا ١186.

 ءابلا فرح

 ىلبابلا : 1 5١.

 ءع50 2.58 عم ء”ا/ 21 :يراخبلا
 لال /١١97.

 ءكمثك كك5ك كت قنوع لاو

 «غ5١5 ءكا5 تا" لا” ا

 158٠. 55 لالالا كال

 /١1. : ءاقرو نب ليدب

 غ0 86ه عمد

 ١١1. 758 :بزاع نب ءاربلا

 :ىينامعنلا ناهربلا ١ ١.

 5١. 21160 ل515 2مل للا“ :رازبلا

 "١. :(يضاقلا) يكلاملا ءالعلا نب ركب

 ١5١. :ثرح نب لالب

 . 558 48 ١56. :حابر نب لالب

 . ١ 7ا/

 ./م» : قريبأ ونب

 .5110 :ميمت ونب

 5١. 1 :دعس ونب

 ١91. :ميلس ونب

 6١. :رماع ونب

 .181 :فوع ونب

 ٠٠١. :رافغ ونب

 :ةظيرقونب !2.5 2.945 2١8511١ 159.

 و5 25١6 15:5.

 /١91. : ةنيزم ونب

 .اا/ :ةريغملا ونب

 ١185. :قلطصملا ونب

 .١5ا .19ا/ ك4 :ريضنلا ونب

 .5/8 :دهن ونب

 :مشاه ونب ١١.2 1٠١.

 .ا!7/ 2١6 :يريصوبلا

 :يواضيبلا ١105.

 :ىقهيبلا 1١9 26١ 267 07. 1١59.

  4لكم 85 1.

 ءاتلا فرح

 .235؟ 5١ 2.45 كال 229 :ىذمرتلا

 35١. لكك قك فاو فم

 ء1ا1) 55 55 للاخ ملأ
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 5١95 10١,., لكم 2ق“كت 08

 .7 57 : يرتستلا

 ءاثلا فرح

 21١١ ١1١50. :فيقث

 ١١80. :لاثأ نب ةمامث

 :دومث ١١5.

 :نابوث ١56.

 ١7١8. :ةبيوث

 ميجلا فرح
 21١5 ١5١8. :ةرمس نب رباج

 ,١٠؟ 4١ .الال :هّللا دبع نب رباج
 لملك كو” ١. 7375 ل5 ل7

5 1580555. 

 .5" : ظحاجلا

 تم 7174794 716771 :ليربج
 50 كاأ5 قك ق٠ الا" للا

 37٠١,. كال" لع لها 5١١

 ١0. :معطم نب ريبج

 ١177. : ةنيزملا ةماثج

 :حيرج 2759 11٠١,

 /7١١. :ىلجبلا ريرج

 ا : بلاط ىبأ نب رفعج
 0 ا
 .484 : دمحم نب رمعج

 .157 : بدنج

 .؟17١” «(3864 :دينجلا

 ةنيهج : 1 7١7.

 ءاحلا فرح

 ١59. :ثراحلا

 .184 :ةمصلا نب ثراحلا

 .7/ :لالك دبع نب ثراحلا

 .789 :ةعتلب ىبأ نب بطاح

 114 ءكدال 45 207 :مكاحلا
 ١11١95. للا” تدق لكم

 ”١97. :رذنملا نب بابحلا

 .195 03155 « 87 :ناميلا نب ةفيذح
 .167؟ 259 :تباث نب ناسح

 . 7 : ةيطع نب ناسح

 85 ى“*ث للم لك : يلع نب نسحلا

 لاك ١1١6.

 0 ل ا ا : يلع نب نيسحلا

51. 

 .57 :صاعلا يبأ نب مكحلا
 ١6. : مازح نب ميكحلا

 2١541١582755 :ةيدعسلا ةميلح

 ١٠.

 .78 :رّيمَح

 .ا18 :ةزمح

 .58 :بطخأ نب ييح

 ءاخلا فرح

 275١48 1١٠١. :ديز تنب ةجراخ

 .57 :ديلولا نب دلاخ

 ١١١. :ورمع نب بيبخ

 /01١1 2178 7١١. :دليوخ تنب ةجيدخ
 . 6 : جرزخلا

 ١05. :ةميزخ
 0 : يباطخلا

 لادلا فرح

 50١. تل : ينطقرادلا
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 مم سس يك اا ايضا اا

 .155 78 7١. :ىمرادلا

 . 06 : ثراحلا نب روفعد

 ٠١8. 21096١05 :(ىبنلا) دواد

 .١/ا/ 00 «غ١1١

 .488 :يدوادلا

 .7377 20” هاا : يمليدلا

 ءارلا فرح

 ١. 17 : مثيخ نب عيبر

 ١7ْ. : دوعم تنب عيبرلا

 4!١. : بعك نب ةعيبر

 1١. :ديز دبع نب ةناكر

 60١. :يزمرهمارلا

 يازلا فرح

 ١١/8. : (ىباحص) رهاز

 .5 : ماوعلا نب ريبزلا

 2٠٠١ :661٠١1 5١١. 20119 :ىناقرزلا

 .18 :اخيلز

 ١05. :(ىبنلا) ايركز

 . 6 : (شايع ىلوم) دايز

 ١١8. :ملسأ نب ديز

 ١857. :مقرألا نب ديز

 ١1531. .75 :تباث نب ديز

 ء958١5:05١١51 285 :ةثراح نبديز

 7 ١.

 1١9. :ةنعس نب ديز

 61١59 1١8. :(لوسرلا ةنبا) بنيز

 ١1١3١. 2453 2357 :شحج تنب بنيز

 نيسلا فرح
 .505 :ديزي نب بئاسلا

 .ل٠٠ : هللا دبع نب ملاس

 :ىكبسلا ١605.

 .109 :يواخسلا

 .1 :يدسلا

 . ال لكك :مشعج نب كلام نب ةقارس

 . ١

 ١45. :صاقو ىبأ نب دعس

 .05 :ذئاع نب دعس

 .١١ا/ : ةدابع نب دعس

 .00 : صاعلا نب ديعس نب ديعس

 .107 2١515 :بّيسملا نب ديعس

 :ىسرافلا ناملس 75١١ 50١.

 ,1590 5 : عوكألا نب ةملس

 ؛«غ١1١ ١٠١9. ءالا :(ىبنلا) ناميلس

 ْ . ١7

 .488 كمل 2 107 :يدنقرمسلا

 1١8. :ورمع نب ليهس

 :ىليهسلا ١١.

 1١. : ةيزغ نب داوس

 ١1١9. :يردبعلا ةلمرح نب طبيوس

 5١1١. :مليوس

 15١. /٠7ء٠قه لالال : ىطويسلا

 50٠١. :(مامإلا) يبطاشلا

 2507” هوه 45 : (مامإلا) يعفاشلا

 ذب
 5١. :(ظفاحلا) ىماشلا

 : ىقشمدلا نيدلا رصان نب نيدلا سمش

14 ْ 
 :ءاميشلا 0178 7505 5١٠١.
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 .196 :ةعيبر نب ةبيش
 .18 : ىبجحلا نامثع نب ةبيش

 /١9. :ةحلط نب نامثع نب ةبيش

 داصلا فرح

 :(يبنلا) حلاص 215٠١ ١5١.

 .737177 : لضفلا نب ةقدص

 21١785 2175 5"١. :ةيمأ نب ناوفص
 .١٠١ال/ : ىيح تنب ةيهص

 داضلا فرح

 .١/ا لالا : كاحضلا

 .؟57 :ءايضلا

 ءاطلا فرح

 :يربطلا 5١ 2015١ ”"15.

 م” 01١ ,.55 الا“ 27" :ىناربطلا
 2.١559 2لكاأ5 68 مك 0

 لكم لاث55 كم5 كالا لكالد
 .,7517 كلام لل" كم4 لكك

 .؟١١ :ورمع نب ليفطلا

 .؟١ا/ : هللا دبع نب ةحلط

 نيعلا فرح
 ءاا/ ء6٠1 ١. :(نينمؤملا مأ) ةشئاع

 لالاإل ىلع ثم ىثكل م5 اا
 نلغال ملك قلد 4 الا
 لام ل لال نككا5 ءككو 1

 ل ا ا ل
 نكالال نكالا نكزا لكالا# لالا
 0 0704 قدك للكدد ل5٠ لما

.155 53” 

 :داع ١١8.

 .١؟60 :يرعشألا مصاع

 .19 :ليفطلا نب رماع

 .65 :يرماعلا

 ١77١. :ةعيبر نب رماع

 ١١. :رشب نب دابع

 .777 :تماصلا نب ةدابع
 .55 410 :(لوسرلامع) ساّبعلا

 .9١إ/ لقع كلذقحك لكث5 ل

 .89 :ةلهابعلا

 . / : ءاسمحلا ىبأ نب هّللا دبع

 ١6. : يملسألا دردح يبأ نب ِهّللا دبع

 .185 :لولس نب بأ نب هللا دبع
 .178 : ناعدج نب ِهّللا دبع
 ١١. 05 :رفعج نب هللا دبع
 51١1. : متاح نب هّللا دبع

 .50 :ةفاذح نب هللا دبع

 .777 : صاعلا نب ديعس نب هللا دبع
 ه4 هه 2.14 :رمع نب هّللادبع

 لكلا: كقاأ كالا لنكك الكت

777. 

 2١79 :صاعلا نب ورمع نب هّللا دبع
 048 1560 /١5.

 لال٠ 5١ 75 :دوعسم نب هّللا دبع
 ١1560,. ل٠5 لا: قع

 .75 :رادلا ديع

 .ا١١ :ديمح نب دبع

 ١1894. «ا/٠ :قازرلا دبع

 ١١7. :فوع نب نمحرلا دبع

 ٠١١. لك ءالا : غابدلا زيزعلا دبع

 .١؟0 :ينزوهلا هللا دبع
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 هسا ن-للل_ا ا ياك لااا

 . 3١ ١ :ورمع نب ليلاي دبع

 ١90. :ةعيبر نب ةبتع

 .1177” :ناوزغ نب ةبتع

 .؟١ :ةبيش يبأ نب نامثع

 ١١58 ١11٠1١1560. «05 : نافع نب نامثع

 ١١٠. :نوعظم نب نامثع

 ١. ؟ :يؤل نب بعك نب يدع

 .01 :دعس نب ةجفرع

 ١7١. 2.179 :رييزلا نب ةورع

 :ىقارعلا ١١9.

 .0 : مالسلا دبع نب نيدلا زع

 :يركسعلا 20١ 05.

 .55 :يدعسلا ةيطع

 .519 :رماع نب ةبقع

 1١١. :طيعم نب ةبقع

 :ليقع ١١1.

 :ىليقعلا 6١.

 ةشاكع : 6١.

 .197 2174 : لهج ىبأ نب ةمركع

 .5/ :يمرضحلا نب ءالعلا

 ءا١ا/ 2018 ١1. :بلاط ىبأ نب ىلع

 كلت قال فك كك ك5 لم
 ءلقذم 2.لكمقك فكنا فثككحكح كوم

 11١7. 5 لا لالا لأ

 ١١. :ىشيحلا ىلع

 55.45 .5»” :باطخلانبرمع

 2155 قال قع تتم كىك< ىم

 2.١16 كتم 5و لك نعم

 ١5١6. كمال لملك

 5١١. ع.“ : بطخأ نب ورمع

 . ١1١6 :كديعس نب ورمع

 .5 ١ كا لم : صاعلا نب ورمع

 ١75. :بهو نب ريمُعت

2159 .994 :ميرم نب ىسيع
 ءاآذ” 

 لامع قنكأال لكو ١64. له 6غ

9 . 

 ١١0. :شاّيع

 241 ءال0 ال٠ :(يضاقلا) ضايع

 .1 54١ #2575 هم

 نيغلا فرح
 5١7. : ىلازغلا

 #١1511١9. 19” كم : نافطغ

 106 :يبراحملا ثراحلا نب ثروغ

 ءافلا فرح

 ءآ١١١ 2١1١5 :(لوسرلا تنب) ةمطاف

 ١١١. ءلوو لبو طنا

 ١57. :يزارلا رخفلا

 ١11٠١. :نوعرف

 ١١0. 254 :ريمع نب ةلاضف

 فاقلا فرح

 2١757 55١. :يراقلا

 : 2.35 438ع الك للم : نامعنلا نب ةداتق

 2١١0 ١18. :ىبطرقلا

 «أأ ال تا لا““ك نلوم :شيرق

 ءآ٠ كك آ5ؤو قع الأ تح كلب

 ءقك كمك كنكاعنمب نلعممبب نعم

 .9١ا/ 2.1955 كومه و5 لوم
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 ١١. :ةريبه نب ةرق

 .05 :ةرازع ىبأ نب سق

 .45 7177 :ىنالطسقلا

 .84 287 :يريشقلا

 6 : يعاضقلا

 .01/ : يفنحلا قلط نب سيق

 ١9. :ةمرخم نب ةليق

 فاكلا فرح

 .0ا/ : ىباتكلا

 .84 : ىناتكلا

 .174 :رابحألا بعك
 ١٠6« 1١95 5١6, :كلام نب بعك

 ١1.

 ١١. : ةنانك

 ماللا فرح

 ١١5. :طول

 ١78. :(رذ يبأ ةأرما) ىليل

 ميملا فرح
 ١106, .95 .هال :(مامإلا) كلام

505 507. 

 .1175 ١١55. 0"١. :فوع نب كلام
 .؟117 :مشخدلا نب كلام

 .590/ :ديارب كام

 .الا/ لالا :دهاجم

 .١5١؟ : سوسج مساف نب دمحم

 ١١. :يولع دمحم

 5١6. :عيبرلا نب ةرارم

 ." 6 : ةثاثأ نب حطسم

 7١ ١. :ورمع نب دوعسم

 247 45 551 :(مامإلا) ملسم
 نلدال كال ل مك ف

 2قكه5 2قككت 2لككاأ 2كاأال للهم

 قلمي اضنإأل لكم لكت 48

 لاا كا: لدتكت لقد “ل4

 نقل 55 ترا لتاكك للكل

2511 5107. 

 ١68. :ةمرخم نب روسملا

 .5؟15 275١5 :لبج نب ذاعم
 .١٠ا/ :نايفس ىبأ نب ةيواعم

 .711/ : ينالجعلا يدع نب نعم

 ١18١. :(ىباحص) دادقملا
 0 : يزيرقملا

 سقوقملا : ١94.

 .8/ : يكم

 .7/8 :ىواس نب رذنملا

 :روصنم 7١.

 :بلهملا 55١.

 2١4 ند” لكم :(ىبنلا) ىسوم

 .املل لكل لكل لكع

 .70/ : ليئاكيم

 . نونلا فرح
 2١5١ ١184. 95 :ىئاسنلا

 1١196. .١ا/6 :ثراحلا نب رضنلا

 .1؟70 6١605 :ريشب نب نامعنلا

 ١777. : رذنملا نب نامعنلا

 ١. 5 :رمجملا ميعن

 2١97 275 :يعجشألا دوعسم نب ميعن

 ١197.

 .5؟5 :ناعمس نب ساونلا
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 مم سس ا كك

 ء109 2104.1١5 :(يبنلا) حون

 ١1.

 ١. 6 :دليوخ نب لفون

 .1717 0231١37 ,7 : (مامإلا) يوونلا

 ءاهلا فرح

 .907١؟ :ديشرلا نوراه

 5١6. : بيبح نب سامرهلا

 . 17 : يبلكلا دمحم نب ماشه

 .؟6١5 :ةيمأ نب لاله

 .5ا/ل كك :نادمه

 ١4. :ةلاه يبأ نب دنه
 115ا/ :نزاوه 0158/١ 1٠١.

 .امقل لكأ لكع : (ىبنلا) دوه

 .1امل عم : ىمثيهلا

 ١1. :عقسألا نب ةلثاو

 ١11. :يدحاولا

 :يدقاولا 0174 ١195.
 . 35 ٠ ريمع نب بهو

 . 6 : ةريغملا نب ديلولا

 . 6 : ريمع نب ورمع نب ليلاي

 ١154. له : (ىبنلا) ىيحي

 ١1١. :(ىبنلا) فسوي



 214 نكامألا سرهف فمي

 نكامألا سرهف

 .ل 0١ ل” : ماشلا ١5١. .ءمو لاو : (ليج) دحأ

 .57 :ةورملاو افصلا ,59 :ةيردنكسإلا

 .579 :ةفصلا .564 :ادنلريإ

 .0"13 5*201 .ا١71 2.١٠ :فئاطلا لاا فك ص46 ءلالا كه :ردب

 .19١ا/ :ةفرع 39م كك: كقأ فكما 2.5675

 ١. :ةبقعلا 1 كلا 7

 .57؟9 :قيقعلا .57؟9 :ناحطب

 3١٠. 2.849 .85 :ءارح راغ .18060 :ثاعب

 ١7١. :بلاعتللا نرق .507* :دادغب

 . ١17601751١ ت4 ك١ ا" 5 2" :ةبعكلا . 5 : عيقبلا

 ١017. :ياهآل 75١6 7١17, .194 :كوبت

 ١07. :ورم .55 :ةماهت

 ١151. :ىصقألا دجسملا 15 :ةدج
 .0١؟ :مارحلا دجسملا .4ا/ : زاجحلا

 ء186 2.١5١ 58 :ةرونملا ةنيدملا .194 كمال قال 7١ :ةيريدحلا
 177 تا” 5 0( 0 3

 2ءاك758 249 265 68 :ةمركملا ةكم ا 0

 لقال ىكالع ىلا" لما للف .47 :تومرضح

 لى“ د نتكلم لاك #5 كمل :نيئح

 . 156١ه ندا ١358 ل ا“ال

 .560/ :نلبود

 .١١؟5 : ةفيلحلا تاذ

 06 : رمأ يذ

 .15/8 :درف يد

 /١50. : ضايرلا

 2١75 للا١٠ كقه 215 قلك

6 1. 

 .2 ل :دجن

 :نارجن 1١١.

 .9١ا/ :ةمطاف يداو

 .181 :برثي

 .150 2١55 «.5ا/ :نميلا
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 ةّيِدَسلا هِتافصو ةَّيِلَعلا هبهاوم لامك
 لل لل 1111 ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا يي يب ع ع ع ع لا فيرشلا ةبسسن ةراهط لامك

 ةقم ا تمم ملم لم ملم م مل ر رة ممم ميو ة ممم ممم م مة فيم مة ةففمف بِكَ هتروص لامجو هتقلخ لامك

 هجم مم مة نم رووا هموم او وو هوو هر دو ووو وو دو وة موو هو روف هف مهي هي مهم مويه م ةق قوما فيرشلا ههح-و

 اممم اممم اممم م م قمم ب ممم ممم رام م ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم مو ممم مم و مم ممم مة م ممم دخلا

 نة مم م لم ممم مة ممم ممم مم اممم ممم م ممم مم ممم ممم ممم ة ممم ممم مم ممم مم مم ممم مقف مفلا

 #2 ااا يوبنلا لامجلا ةيزم

 ةةود ثول ووو ومو دو ووو و هدر دووم مه هلم وة وم ومما فيرشلا هرهظمب هئانتعا لامك

 ةيم قة ملم رم مم ممن ء ممم مة مر م م همم مة ان مم مم ة مم فة همة مر مملل يدمحملا بلقلا قلخ لامك

 20م لَ فيرشلا هردص قش نم دئاوفو مكح



 276 تايوتحملا سرهف فة

 لا يدمحملا لقعلا لامك

 ضال ا امو مة ممم م ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم همم م مقلق ٍهِلكَع هتظقي

 اك ا نا نم مز ءر هت مررة رنيم قمن مم مم مم ممم ممم مة م مف ممم ممم مة و م مفعم هتاراذم نسح

 ل 00 لم ممم ممم مم ممم ممم همهم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم لسرلل هرايتخا نسح

 عك م م ا ل م امة ممم ممم ممم مرة ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مممق ٍيِلكَع ةيندبلا هتوق لامك

 ع3 0066 مم م هوم ممم همم همم ممم همم مم عمم هم ممم ممم ممم هوم مهم لِلَع هملع لامك

 ع ا ا  ء للم مل ممم مم ممم مة ممم ممم ممم ووو ممم مصمم همم ممف هتغالبو هتحاصف لامك

 ه5 كلذ ريغو قاوسألاو ناكسإلا نوؤشل ميظنتلاو طيطختلاب ةيويندلا هفراعم لامك

 6/4 66666066 مم ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم مم همم مق ةيوبنلا بطخلا يف بدألا لامك

 هلق م مم مم ممم ممم ممم ممم ممم همم مم مم مقف ةوعدلا بولسأ يف هتمكح لامك

 تاهبشلاو صئاقنلا نع هتمّصِع لامك
 تافلاخملاو نيِطايَشلاَو ءادغألا نِم ُهل ىلاعت هّللا ظْفحو

 8 000606 ومهم مم ممم مو ممم مم مم مم ممم هم ممم ممم ممم ممل هل ىلاعت هّللا ظفح لامك
 الك... 06 6 0مم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم معمم ممم معمم ناطيشلا نم ةِلَم هتمصع لامك

 10 تاهبشلاو صئاقنلا نم هل ىلاعت هللا ةمصع لامك
 ل4 66 هه م مو مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم همهم مم مف فلؤملا ىأر

 ل4 م همم مة لم همم ممم ممم ممم ممم مم همم ممم ممم هم مقق لّوألا مسقلا

 0 0 يناثلا مسقلا

 م7... 0.0 ممم ممم مم ممم مام مما مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةثراح نب ديز ةصق لوح

 411010 0 لِيَ فيرشلا هماقم ىلإ بونذلا ةبسن لوح

 مق ...... ثم مومو مم مالمو مة ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مففف كرزو كنع انعضوو

 00000011 كنع هللا افع

 00 ىلوتو سبع

 0 يسفن ىلع تيشخ دقل

 11000 يبلق ىلع ناغيل هنإ
 و5 ل مم ممم م ممم ممم ممم ممم مم مم همم مممف لَك هلامك يفاني ال هنأو هلك هوهس
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 45 060 م مهم همة م م مو م ع ممل هنم وهسلا اهيف روكذملا ثيداحألا

 46 6... 000 ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ومو ردب ىرسأ نم هفقوم

 هال الل اممم مم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م ممم موق هلاكشإ حيضوت

 44 600666 لملم هو ممم مم ممم ممم ممم مه ممول لخنلا ريبأت ةيضق يف هك هفقوم

 0 هلامك يفاني ال ٍةِلَي هرحس

 15 مة ممم مة ممم م ممم ممم ممم ممم همم و أدحأ ِةِلَي نعلي له

 آت للم اللة و لمة م م ممم ممم مم ممم م مم ممم م ممم ممم همم هم همم مم وق لصاحلا

 ةميركلا هلئامشو ةميظعلا هقالخأ لامك

 ١١15 ملاعلل هك هتمحر لَ هتمحر لامك

 ١16 6... مملة ممم ممم هم هم م لايعلاو لهألاب هِي هتمحر

 ١1١ 0 مهريغو ضيرملاو ةلمرألاو ميتيلاو نايبصلاب هلك هتمحر

 اا4١ ءءء. لول ومال م ممم ممم مم مم ممم ممم همم هم همم ممعف ناويحلاب ِهْلِلكك هتمحر

 لا ااا دلع هئايح لامك

 ا ااا اا هدوج لامك

 لا ااا دع هئافو لامك

 ١54 6.6 وم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم مة همهم همم لع هربص لامك

 ١15 لم مة ممم ممم مم ممم م مم م م مة لل يع هدهز لامك

 ١155 0. ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم هم ممم م ممم هموم نم هوفع لامك

 ل اا ٍةاَط هلدع لامك

 ١8 ل مم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم همم هم ل ٍلِلَع هعضاوت لامك

 0 لا هتمسو ةماعلا هبادآ لامك

 لااا ا هماعط يف هبادا

 ةديرفلا هصئاصخو ةديمحلا هبِقاَنَم لامك
 ١631 6... ممم ممم مم ممم مم ملل ةرهابلا هتاماركو ةرهاظلا هصئاصخ لامك

 ١04 0660م ممم ممم ممم مم م م مم ل ءايبنألا رئاس ىلع هتيلضفأ

١ 
 ةيم ملم ة ءءء ممم ممم ممم م مة مم ةمفو هريغل تسيل تايلوأب ةرخآلا يف هليضفت لامك
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 ١534 .... 0666م 6م م ممم ممم اممم ممم مم مة ممم ممم ممم ممم مة صممم هللا باتكي تباثلا هلضف لامك

 )101101 ةدابعلا يف هلاوحأ لامك

 ا4] ءءء منة ءءء لمة ءءء ممم مم ممم ممم مصممة ممم ممم ممم مم ممم ممم مفعم هللا نم هتيشخ لامك

 ةيبرحلا هتدايقو ةيسايسلا هتمكح لامك

 ١46 666666060666 م ممم ممم ممم ممم ممم مممف ةيسايسلا رومالا فيرصت يف هتمكح لامك

 اذق ....ن ثلة لم ءءء ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم معمم نقع هتعاجش لامك

 ١41 ...6666 0600 مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مصمم ةيبرحلا هتدايق لامك

 1١45 6.0666 ممم عموم ممم ممم مم معمق مهيلع سيبلتلاب هئادعأ ىلع رومألا هتيمعت

 ...١486 مهئاقل لبق مهرابخأو مهدادعتساو مهددعو ءادعألا ةلاح ةفرعمب همامتها

 ١وا/ل ل6666 م مم همم ممم مم ممم مهب هئاقل لبق هئادعأل فيوختلاو ديدهتلاب هذخأ

 701 عمو وم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم م ممم م ممم ممم لئامشلا يف ثيدح لمكأ

 0 ىبرقلا يوذو لهألا عم هترشع ميرك

 36 م مم مم ممم م مم م مم مم مم همم مم معمق ثيدحلا يف سانلا عم هترشع ميرك

 7316. للم م م مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم معمم ممم مم ممم مم مو ممم ةلماعملا يف

 38317 2 ممم مو وم م ممم مم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممم رطاخلل هربج

 0 بيدأتلاو باتعلا يف هتقيرط نسح

 7” ممم ممم م م ملم نآرقلا ميلعتب لَك هتيانعو ةمألل هتيبرت لامك

 778 م ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم همم م ممم ممم م ممم مم ممل نآرقلا ريسفت

 511 ومهم ممم مم ممم همهم مم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم مق رابخألاو خيراتلا

 33737 ل ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم همم ةباتكلا

 نر ااا ا ال ميلعتلا يف دقي هجهنم

 لا داشرإلاو ميلعتلا يف هتقيرط لامك

 ل 6 6 مة موه هه وة ههه همم همة ممم مهمة مهمة همهم مهمة ةورق يلاوعلا ىلإ ممهلا هيجوت

 5170 م ممم م مومو ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةممقف ليلدلاب لوقلا ميعدت

 ا ل م م مم مو مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ةصقلا ركذب ةيانعلا

 0 ا م دهملا يف نيملكتملا ةصق 54
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اا ببايريبباا:-نلط طبل سس
 ا

 هت ا... لاثمألا برضب لئاسملا بيرقت

 رشبلا تاجاحي اهؤافو ةكي هتعيرش لامك

 ريد وأ فيرحت نود رصعلا حورل اهترياسمو

5231 

 0 ةايحلا عقاوو ةيمالسإلا ةعيرشلا
«- 

 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ومسلاو لامكلا لوصأ
 عقلا

 0 ل ممم ممم ممم ممم داهتجالا باب حتف

ا عيرشتلا يف ةحلصملا رابتعا : يناثلا
 0 ا 

 0 ا ةعماجلا ةيلكلا دعاوقلاب ةيانعلا : ثلاثلا

اا تاالماعملا ةدعاق
 50١ 

 ملعلا باب حتف ىلإ ةوعدلا : عبارلا
501 

 نيعم بهذمب مازتلا بوجو مدع :سماخلا
50157 

 ا ةعيرشلا يف روطتلا ىنعم
 ا

 500 ملة داهتجالا ىنعم ديدحت

 ا دساف نظو ةلطاب ةمهت
 ا ا

ممم م م مم مم ممم ةمتاخلا
 500 

مم رداصملاو عجارملا
 511 م

 ااا رسيفتلا بتك
 ا

 511 وم ممم مم ثيدحلا بتك

 اا ةيوينلا ةريسلا بتك
 ا

 مجارتلاو خيراتلا بتك
 5115 وهوة مم

 بادالاو ةيمالسإلا ةعيرشلا بتك
5135 

 518 مما هممو همم مهموم لئابقلاو مالعألا سرهف

 لوم م مم ممم م نكامألا سرهف
514 
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